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Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 21.6. 2022 
Kl. 17.15-20.00  

Sted: Børnehuset Bakken, Herredsvej 19 

Tilstede: Forældrerep.: Jens, Marie, Ahmed, Berit 
Medarbejderrep.: Søren og Eva 
Ledelsesrep.: Martin, Marianne og Kristine 

Fraværende: Henrik (Vuggestuen Hasle), Mari-Louise (Fjældevænget), Henriette (Himmelblå), 
Monika (Krible Krable), Fowsiyo (Rydevænget) 

Referent: Tina  

 
 

 
0. Rundvisning på Bakken 

Pædagogisk leder Marianne Fisker viser rundt på Bakken. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Tilføjelse af punkter; nyt fra dagtilbuddet og et punkt omkring forældresamarbejde udenfor 
referat. 
 

 
2. Orientering 

 
Fra dagtilbuddet: 
 
Vuggestuen Charlottehøj; PL har opsagt sin stilling. Der er gang i en 
ansættelsesproces. Stillingen slås op den 15. august. Steffen (PL Himmelblå) er leder 
indtil der ansættes en ny. 
 
Rekrutteringsudfordringer: Der er pt. 15 ledige pædagogstillinger.  
Det blev besluttet at Kristine sender en besked om personalesituation på aula til alle 
forældre. 
 
Økonomi er ikke længere på som punkt på dagsordenen. I stedet præsenteres 
forventet regnskab, når det ligger klart. 
 
Forældretilfredshedsundersøgelse er netop kommet. Den skal der arbejdes med i 
efteråret i forældreråd og bestyrelse. Kristine lægger den på Aula.  
Ikke alle forældre er inviteret til at svare på undersøgelsen – 225.000 forældre over 
hele landet er spurgt. Samlet svarprocent på 54%. 
 

• Nyt fra afdelingerne 
Intet til referat. 

 

• Nyt fra personalet 
Der har været afholdt OL-uge og på torsdag er der fælles Sankt Hans. 
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Fælles afslutning for alle de kommende skolebørn. 
Det giver noget at kunne noget fælles igen. 
 
Potentiale Profilen er ved at være afsluttet og det har været et godt forløb. 9 
afdelinger i dagtilbuddet fortsætter med PP efter sommerferien. 

 
Der har været LMU-møde med fokus på Dagtilbud Hasle som en attraktiv og 
bæredygtig arbejdsplads. Fokus på de studerende. 

 

• Nyt fra Marienlyst Parkfestival 
Det løb af stablen i lørdags og var en kæmpe succes – især lørdag 
eftermiddag var god. Der var desværre kun to afdelinger, der deltog i 
kunstprojektet SunPrint op til festivalen. 
Det bliver lagt ind i vores årsplan fremover, da det ellers kan være svært at få 
lagt ind i hverdagen. 
 
Marienlyst Parkfestival i 2023 bliver den 17. juni. 

 
 

3. Godkendelse af princip for diversitet 
1. afsnit: Slette ordet fremelske 
3. afsnit: Slet vi vil nuancere stereotyper og normer 
 
Princippet rettes til og sendes ud med referatet. 
 

4. Godkendelse af forventninger til forældresamarbejde 
Tina og Kristine retter til og sender den ud med referatet.   

 
5. Godkendelse af princip for kommunikation. 

Sidste afsnit flyttes til forventninger til forældresamarbejde. Princippet rettes til og 
sendes ud med referatet. 
 

6. Input til formandens beretning 
Revidering af eksisterende princip og nye principper. 
Start med besøg af Mette fra Aarhus Forældreorganisation har haft betydning for 
bestyrelsesåret. 
Samarbejdet med skolen. 
Ferie – et prøveår uden fællespasning i sommerferien. 
En engageret bestyrelse. 
 

7. Opsamling på mødet og Highlights 
Hvordan kører de forskellige forældreråd – idékasse. 
 
Highlights lægges på aula efter mødet. 
 


