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1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Orientering 

Herunder:  

• Kristine orienterede om, at dagtilbuddet ikke pt er så hårdt ramt af 

corona, og at vi opfordrer alle til at overholde restriktionerne, så 

smitten kan holdes nede. 

 

Nyt fra personalet 

• Skoleuge 

Der har været afholdt 1. skoleuge for de kommende skolebørn. Det 

er gået rigtigt godt. 

 

• Arbejdstidsaftalen er færdig. 

Den nye arbejdstidsaftale for det pædagogiske personale er færdig, 

og træder i kraft 1.1.22.  

 

Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

• intet 

 

3.  Vision 

Den endelige vision for bestyrelsens arbejde i 2021-22 er godkendt. 

Det aftales at visionen lægges på Aula. 

 

 

4. Revidering af princip for budget 

Vi gennemgår de nuværende principper og drøfter om de er 

rammesættende for de mål bestyrelsen har. 

 

Da over- og underskud er meget svingende fra afdeling til afdeling, og da 

vi på dagtilbudsniveau er underlagt en ramme hvor vi maksimalt må 

overføre +/- 5 % af budgettet til det kommende budgetår, indstiller 

dagtilbudslederen til at dette også bliver gældende for afdelingernes 

budgetter, og det skrives ind i principperne. 

 

De nuværende principper er godkendt. 
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Bestyrelsen vurderer at det ikke giver mening, at afdelingerne ikke skal 

have hele deres overskud ind i det kommende års budget, eller at 

dagtilbuddet skal dække et eventuelt underskud, da mer/mindre forbruget 

er akkumuleret i afdelingen, og dermed også afdelingens ansvar at 

forbruge eller afvikle over/underskud. 

Bestyrelsen efterlyser flere argumenter fra dagtilbudslederen i forhold til 

det hensigtsmæssige i at ændre principperne for over og underskud i 

afdelingerne. Punktet kan tages op senere, men principperne ændres ikke 

for nuværende. 

     

     

 

 

5. Marienlyst PARK festival 

Dagtilbuddet afsætter hvert år 10.000 kr i budgettet, til et arrangement for 

alle forældre i dagtilbuddet, som bestyrelsen beslutter og arrangere, det 

kan f.eks. være et foredrag. I takt med at dagtilbuddet er blevet større, 

har det været en udfordring for bestyrelserne at finde et arrangement der 

kunne rumme og ramme størstedelen af forældregruppen i dagtilbuddet. 

Derfor besluttede bestyrelsen i 2018, at pengene skulle bruges i et 

samarbejde med Marienlyst PARK festival, fordi der her er mulighed for at 

tiltrække mange forældre fra området, og fordi det understøtter det lokale 

samarbejde, som vi også er forpligtede til at indgå i. 

Siden har bestyrelsen valgt at de 10.000 kr er gået til dette samarbejde 

hvert år. 

 

Bestyrelsen bakker op om Marienlyst Park festival, og beslutter at afsætte 

10.000 kr i budget 2022 til festivalen. 

 

 

  

 

6. Revidering af princip for kost 

Mari-Louise og Berit fremlægger udkast til revidering af princip, der har 

fokus på det klimavenlige og bæredygtige måltid. 

Derudover er der også fokus på måltidpædagogik. 

Mari-Louise tilretter principperne, sender til godkendelse i sammen med 

referatet. 

 

 

7. Nudging i forhold til ferie 

Bestyrelsen besluttede i foråret at dagtilbuddet skulle iværksætte et 

pilotprojekt omkring lukkedage i sommerferien, således at vi i 2021 havde 

2 lukkeuger i sommerferien, i 2022 er der ikke lukket, til gengæld skal der 

sættes massivt ind på nudging i forhold til at formidle vigtigheden af at 

børn holder ferie, samt betydningen af at børnene ikke skal i institution på 

lukkedage. I 2023 skal nudgingen fortsætte samtidigt med at der er 2 

lukkeuger i sommerferien.  

Der indsamles data i alle tre år, således at vi har et godt 

sammenligningsgrundlag til at træffe en endelig beslutning om hvorvidt der 

skal være lukkeuger i sommerferien eller ikke.  

Vi påbegynder drøftelserne af hvad nudging skal indeholde, og hvordan det 

kan udformes. 

Målet er at der nedsættes en arbejdsgruppe i bestyrelsen, som udarbejdet 

et udkast til forskellige tiltag. Dette præsenteres og besluttes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Forslag: 
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• Visualisere nødvendigheden af tydelig tilbagemelding fra forældrene 

på om deres børn holder fri. 

 

Der er 2 problemstillinger: 

• At gøre forældrene opmærksomme på vigtigheden af at 

børn holder ferie 

• At så mange børn som muligt holder fri i lukkeugerne. 

Tydelige mål for adfærdsændringer: 

o At forældrene overholder deres ferietilbagemeldinger 

o At så mange børn som muligt holder fri i lukkeugerne. 

• En plakat med de økonomiske konsekvenser ved at forældrene 

tilmelder deres børn til pasning, og ikke bruger det. 

• Udsagn fra børnene om hvad der godt ved at holde ferie/hvad er en 

god fridag, der skal udmøntes i en plakat med citater fra børnene 

 

der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 

Mari Louise, Marie, Berit. 

 

 

8. Evt.  

Forslag om at møderne starter kl. 17.00 med rundvisning i 

værtsinstitutionen, og dagsorden starter kl 17.15 

 

9. Opsamling på mødet og Highlights 

Vision 

Støtte Marienlyst Park festival 

Nye principper for kost 

Påbegyndt arbejde med nudging for ferie. 

 


