
Referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2017 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse af referat 

Der bliver spurgt til om der har været forespørgsel angående åbningstiden i Gadekæret. Det kommer som 

et spørgsmål i den forestående forældretilfredsheds undersøgelse. 

3. Nyt fra afdelingerne: 

Alsvej: Der har lige været personalelørdag om børnenes sproglige udvikling. De har i forældrerådet talt om 

hvordan de får svardeltagelsen til forældre tilfredshedsundersøgelsen til at blive bedre end sidste gang.  

Der er blevet talt om computerspil i institutionen, og om hvor meget især de store drenge bruger det i 

løbet af dagen.  

Der er blevet talt om hvad der skal tilbydes til morgenmad, og det er besluttet at der ikke skal stå hvad det 

specifikt får, men at der serveres morgenmad. 

Der skal ansættes to nye medhjælpere. 

 

Under Bøgen: Der er ansat en barselsvikar på en af stuerne, og der skal ansættes en ny medhjælper på 

samme stue. Børnene reagerer på at der sker ændringer af personale.  

Efter sprogtesten ifm READ projektet har de fundet nogle nye fokuspunkter, og har fået meget ud af det.  

De skal i gang med at lave skultures by Under bøgen, som skal afsluttes til sommerfesten. 

Der er lavet et skriv om forventningsafstemning mellem forældre og personale, som skal ligges ind i 

velkomstpjecen. 

 

Jasminvej og Forteleddet: Der skal ansættes en ny pædagog på Jasminvej. 

De har haft succes med at have folk i jobprøvning, og vil gerne bruge denne mulighed fremover. 

Forteleddet: Der er blevet planlagt en påskefest som forældrerådet skal planlægge og afholde. 

Der er talt om hvordan vi får forældre til at svare på feriepasning og hvordan vi får dem til at sende 

børnene af sted, hvis de er tilmeldt. 

Personalet på Jasminvej og Forteleddet har haft en fælles personaledag om robusthed. 

Da der ikke er madordning, er det blevet forslået at de en gang om måneden skal lave et tag selv bord, så 

børnene bliver præsenteret for noget forskelligt mad. 

 



Gadekæret: Har talt meget om hvordan de får forældre til at svare på tilfredshedsundersøgelsen, og evt 

lave en konkurrence i dagtilbuddet om hvem der får flest svarprocenter. 

Der skal laves om på legepladsen, og det er der et udvalg som kigger på. 

Der er ved at blive lavet en guideline til forældrerådets medlemmer, hvad man skal sige når der ringes til 

nye forældre når de starter i institutionen. 

De har lige nu lavet en mellemgruppe med de 2-3 årige fordi de har haft overbelægning i vuggestuen, og 

den gruppe fungerer rigtigt godt. 

 

Frijsenborgvej: 

Vi har besluttet at vi beholder vores navn, og er godt i gang med at ændre historien om Frijsenborgvej. 

Vi har haft en medarbejderundersøgelse hvor vi ligger rigtig godt, og har et lavt sygefravær. 

Vi har ansat to barselvikarer og nogle nye medhjælpere. 

Midt i marts bliver der lavet ny legeplads til børnehaven.  

Forældrerådet vil gerne skrive et brev til kommunen om de tillæg der ikke er blevet givet til de udsatte 

børn. Vi tager det op under punktet angående Frijsenborgvejs økonomi. 

 

Damhuset: 

Leder er langtidssygemeldt, og de er ved at finde ud af hvad der skal ske. 

Der arbejdes meget med robusthed, og det øves at børnene skal sige pyt med det og få mere hår på 

brystet. 

De har snakket om hvordan vi får forældrene til at tjekke deres børn ind og ud på det rigtige tidspunkt. 

Altså som det første man gør når man kommer ind og det sidste inden man går.  

  

Solsikken: 

Den nye pædagogiske leder har sagt op, så der skal ansættes en ny. 

Mette, som er pædagog er konstitueret leder lige nu. 

Det seneste forældrerådsmøde er blevet aflyst. 

 

4. Nyt fra Dagtilbudslederen: 

- Ny direktør i dagtilbuddet; vi forventer der sker noget nyt i Børn og Unge på et tidspunkt. 

- Den kommende forældretilfredshedsundersøgelse: Der vil være nogle nye spørgsmål angående 

tilfredsheden med ledelsen, pladsanvisningen, sundhedsplejerske og tandplejen i den nye 

tilfredshedsundersøgelse.   



- Afstemning om kostordning: Alle afdelinger der har valgt kostordning forstætter med mad fra 

Monas. Men Frijsenborgvej skal ud i en udbudsrunde, da deres køkkendame er opsagt pga sygdom. 

- Der er ved at blive lavet en ny folder om kost og sundhed fra Aarhus kommune, vi skal kigge på den 

på næste møde. 

- Vi skal evaluere læreplanstemaerne i alle afdelinger, og vi skal se det igennem på næste 

bestyrelsesmøde 

- Sprogvurderinger: Pædagogerne vurderer, at det har været meget brugbart at sprogvurdere 

børnene, da de er blevet klogere på både det enkelte barn og børnene som helhed. Det har været 

meget brugbart på forældresamtalerne for de kommende skolebørn. Pædagoger er overraskede 

over hvor dårlige de dårligste børn er og også overraskede over at de sprogligt dygtige børn også 

har udfordringer. Generelt har børnene svært ved at fortælle historier og de har svært ved at 

skelne sproglyde. Ift. De to sprogede har vi fundet ud af at de er meget dygtige til at kompensere og 

finde andre kommunikative strategier når sproget er mangelfulgt. 

 

5. Nyt fra formanden 

Vi bør gøre noget fra bestyrelsen ift. Den måde kommunen fordeler tillæggene til udsatte børn. Vi 

skal skrive noget fra bestyrelsen, for at gøre opmærksom på de konsekvenser det har for hele 

dagtilbuddet. 

 

6. LUP: 

- Der er på lokaldistriktsniveau blevet talt om at der ikke kun skal være fokus på sprog, men også 

med de andre kompetencer, som sproget også tager udgangspunkt i. f.eks. skal der arbejdes med 

robusthed og ihærdighed, og der er planlagt et oplæg med Per Schultz Jørgensen om emnet.  

 

7. Diskussion af artikler: 

Skal vi altid stole på forskning og undersøgelser, og hvordan skal vi læse og forstå resultaterne. Vi 

skal huske at der altid er fejlkilder, men at politikkere kan have tendens til at lave tiltag ud fra 

udenlandske teorier, selvom det ikke er korrekt oversat og forstået. 

 

8. Nye principper for lukketider: 

- Fordele er at medarbejdere får brugt deres afspadsering, især i ferieperioder, hvor der ofte er 

færre børn end tilmeldt. 

- Ulemper kan være at medarbejdere ikke får lavet praktiske ting og skrevet på intra i 

ydertidspunkterne, som vi gør nu. 

- Det er meget forskelligt fra hver afdeling, hvor mange børn der er i ydertimerne.  

- Vi foreslår at der kun kan bruges afspadsering ifm. Lukketider ved perioder med lavt børnefremøde, 

altså ved sampasning og i skolernes ferier. 

- Tages op i MED udvalget inden bestyrelsen tager endelig beslutning 

 

9. Dagtilbuddets økonomi: 

- Regnskabet for 2016 er godkendt 

- Gennemgang af budget 2017 

- Vi vil gerne gøre noget for at gøre politikkerne opmærksomme på at principperne for fordeling af 

midler til udsatte børn ikke er rimelige, og ikke er i overensstemmelse med den nye børn og unge 

politik. Der er brug for en tidlig indsats, og det er ikke muligt, når der ikke er midler til det. 



- Vi laver en arbejdsgruppe som kigger på hvordan vi kan gøre politikkerne opmærksomme på 

problemet. Udvalget består af: Dorthe (Gadekæret), Britt og Ane (Frijsenborgvej), Jesper (formand), 

Liv (Damhuset) og Mette.  

- Det er dyrt for os at have mange deltidsbørn.  
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