
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Torsdag d. 17.11.2022 
Kl. 17.15-20.00  

Sted: Børnehuset Rydevænget, Rydevænget 51 

Tilstede: Forældrerep.: Fowsiyo (Rydevænget), Marie (Bakken), Miriam (Krible 
Krable), Peter (Rend og Hop), Mathilde (Hobbitten), Henrik (Vuggestuen 
Hasle) 
Medarbejderrep.: Eva (Solen) 
Ledelsesrep.: Kristine og Martin 

Fraværende: Margrethe (Solen) og Naja (Børnehaven Charlottehøj) 

Referent: Tina  
 

 

0. Rundvisning i Børnehuset Rydevænget 

Pædagogisk leder Martin Voldum viser rundt i Børnehuset Rydevænget. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering 

• Nyt fra afdelingerne 

Sparekataloget har været på dagsordenen på flere 

forældrerådsmøder. Det kommer under punkt 4. 

 

• Nyt fra personale 

På LMU-mødet har sparekataloget været på dagsordenen. Det 

kommer under punkt 4. 

Der er fokus på sygefravær, da korttidssygefraværet er steget i hele 

dagtilbuddet. Betydning for løsningen af den pædagogiske opgave 

når medarbejdere er syge er blevet drøftet, samt hvad det har af 

betydning for de der aldrig er syge. Der arbejdes videre i de enkelte 

afdelinger. 

 

Input fra forældrene: Det er vigtigt med kort info til forældrene, når 

der sker noget i afdelingen (bl.a. mange syge/mange vikarer), da 

snakken hos forældrene går hurtigt. Det giver ro på hos forældrene. 

Gerne fælles info fra dagtilbuddet omkring sygefraværet, så man 

oplever at det ikke kun er i egen afdelingen, der er højt sygefravær. 

 

 

3. Årshjul for bestyrelsens arbejde 

Marie gennemgik og opsummerede årshjulet og visionen for bestyrelsens 

arbejde. 

Der arbejdes videre med Hasle Skole på bestyrelsens næste møde i januar. 

  

 

4. Spareforslag i børn og Unge, samt Kultur og Borgerservice 

Kristine præsenterede de overordnede spareforslag fra Børn og unge.  

Der er 7 spareforslag der direkte relaterer sig til dagtilbudsområdet, men 

flere af de øvrige forslag vil have afledt effekt på dagtilbuddene. 
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Derudover har Kultur og Borgerservice et forsalg om at nedlægge Hasle 

bibliotek, hvilket både vil have en stor betydning for lokalområdet men 

også for dagtilbuddet. 

 

LMU (det lokale medarbejderudvalg i dagtilbuddet) og dagtilbuddets ledelse 

vil gerne lave et fælles høringssvar sammen med bestyrelsen. Det bakker 

bestyrelsens op om. 

 

Der skal laves to høringssvar – ét til Børn og Unge og ét til Kultur og 

Borgerservice (Lukning af Hasle Bibliotek). 

 

Børn og Unge: 

Nr. 4 - Reduceret åbningstid i dagtilbud:  

Den lokale bestyrelse skal bestemme, hvor den ½ time skal findes. 

Bestyrelsens holdning er, at det er en politisk beslutning, så det er også en 

politisk beslutning at bestemme, hvor den ½ time skal skæres. 

 

Nr. 5 – Reduktion af deltidspasning:  

Fra 30 til 25. Der er et ønske fra medarbejdere og ledelse, om, at der så 

bliver sat en tidsramme eks. 8.30-14.30, da der er meget adm. i 

modulordningen.  

Bestyrelsen påpeger, at der er nogle der ikke har råd til et fuldtidsmodul. 

Vil de så gå ud af arbejdsmarkedet/uddannelse for at hjemmepasse deres 

børn og trækker man børn hjem (hjemmepasning,) som har bedst af at 

være i institution.  

Der er en regel om, at børn med dansk som andet sprog skal være i et 

miljø med dansk sprog 30 timer om ugen, så hvordan vil det passe med at 

nedsætte timerne fra 30 til 25 timer. 

 

Nr. 7 – Ophør af Børnekulissen:  

Der er børn der aldrig vil få et kulturelt tilbud. 

 

Nr. 35 – Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder. Fra 

LMU og ledelse: Der skal et nyt møde til, hvis det vurderes at 

talehørekonsulent skal med. 

 

Nr. 37 – Reduktion af Tværfaglig Enhed.  

Fra LMU og ledelse: Kompetencerne skal ligge i afdelingerne. Der mangler 

pædagoger, så hellere få dem ud i dagtilbuddene. 

 

Nr. 43 – Lukning af Natursamarbejdet.  

Børn uden ressourcestærke forældre kommer ikke afsted i naturen. 

 

Nr. 44 – Ophør af READ.  

Fra LMU og ledelsen: Skal i stedet henvise forældrene til at låne bøger på 

biblioteket, som er foreslået lukket. De skal i stedet tage til Gellerup 

Bibliotek, men busrute 22 er forslået nedlagt. 

 

Alle spareforslag griber ind i hinanden, så der skal være henvisninger. 

 

Kultur og Borgerservice: 

 

Nr. 5 – Lukning af Hasle Bibliotek.  

Ud fra et boligsocialt perspektiv giver det ikke mening at lukke Hasle 

Bibliotek.  

READ på biblioteksniveau vil forsvinde.  

Hasle Bibliotek er mere end et bibliotek, der er lektiecafé, 

lommepengeordning for unge, hjælp til borgerne etc. Der henvises til 

Gellerup Bibliotek, men busrute 22 er forslået nedlagt.  
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Sammenhængskraften i området forsvinder. Som det er i dag bruger 

mange i området Hasle Bibliotek (beboere i Finnebyen, Kalenderkvarteret 

og Herredsvang.) 

Hvad vil det betyde for området? (ghetto, bander, utryghed). 

 

Generelt for alle spareforslagene er, at der er risiko for øget ulighed, da 

spareforslagene rammer de svageste. 

 

Der skal sendes høringssvar senest 24. november. 

 

Budgettet vedtages endeligt 18. januar 2023. 

 

Kristine laver udkast til høringssvar til Børn og Unge. 

 

Mathilde laver udkast til høringssvar til Kultur og Borgerservice (Lukning af 

Hasle Bibliotek). 

 

Kristine sender dem ind den 23. november. 

 

Man kan læse alle høringsforslag på Høringer | Høringsportalen - Aarhus 

kommune 

 

 

5. Afstemning om frokostordning. 

I uge 48 og 49 gennemføres afstemning om hvorvidt forældrene ønsker 

frokostordning i afdelingerne fra den 1. juli 2023 til 30. juni 2025. 

Afstemningen foregår digitalt. 

 

Kristine sendte mail til alle bestyrelsesmedlemmer i fredags, da det er 

bestyrelsen, der beslutter om det skal være aldersopdelt eller ikke-

aldersopdelt afstemning.  

Der var flertal for en ikke-aldersopdelt afstemning. 

 

Det kommer et brev til alle forældre i næste uge omkring afstemningen. 

Hvis man ikke stemmer er det et ja til frokostordningen. 

 

Den kommer til at koste 666,- fra 1. januar 2023. 

 

I dagtilbuddet er der et ønske om at etablere et køkken på center10 til 

egenproduktion. Der har været første møde i dag. Det skal være afklaret 

om det kan lade sig gøre senest i februar, så vi ikke skal i et evt. udbud, 

men det vi stemmer om pt. er mad fra en ekstern leverandør. 

  

6. Evt. 

Rekrutteringsudfordringer: 

Der mangler ikke medarbejdere, men uddannede pædagoger.  

Der er uddannelsesmesse den 1. december, hvor Kristine og Hanne 

(pædagogisk leder i Fjældevænget) deltager. 

 

 

7. Opsamling på mødet og Highlights 

Highlights fra mødet er lagt på aula. 

 

 

https://deltag.aarhus.dk/hoering
https://deltag.aarhus.dk/hoering

