
Referat Dagtilbudsbestyrelsesmøde 16.11-
2020 
 

 

1. afbud fra :Trine Nikolajsen -Gl. Egå Børnehus. 

                  :Aske Munk Lundguist - Delfinhuset 

                  :Nikoline - Brohaven 

 

 

              Præsentation af deltagere: 

  

              Marcus Børnenes Have, bestyrelsesformand 

              Louise-Bh Labyrinten- forældrerådsrep 

              Karen-personalerepræsentant -vuggestuen Brohaven 

              Nap -forældrerepræsentant Vuggestuen 1000fryd 

              Julie-forældrerepræsentant Dagplejen  

              Nanna -forældrerepræsentant Skærgården  

              Jane-personalerepræsentant-int.inst.Delfinhuset 

              Helle-forældrerepræsentant Stenhøjen  

              Troels-forældrerepræsentant Annekæret   

              Rasmus-forældrerepræsentant -Studsen  

             Kristina -forældrerepræsentant -Gl Egå Børnehus 

             Erik Heltoft -DTL leder –ordstyrer 

             Helle Junge - Pædagogisk leder 

 

2. Godkendelse af referatet - godkendt  

3. Dagsordenen er godkendt  

4. Økonomi og regnskab  

Fornuftig økonomi i dagtilbuddet -kommer ud med et minus  

Pengene følger i videst muligt omfang børnene- dv s de skal bruges på aktiviteter md 

børnene og personaletimer 

Vi har fået penge til Corona relaterede 4 + millioner -men også tilbageført fra sparede 

vikarudgifter 600.000 retur. 



Vi gennemgik tallene i forventet resultat  

Indmeldte børn varierer over året i børnehaven færrest efter 01.08 flest før 01.08. 

Vuggestue og Dagpleje forudsættes at følge normering 

Ikke yderligere bemærkninger  

Forventet underskud 2020 på 572.000 forventet resultat 469.000 svarende til 0,7% af 

budget 

5.Gennemgang af sygefravær  

Vi gennemsnitligt over måltal ( måltal ca12 )  i hele dagtilbuddet ift.  Aarhus Kommune. Stigning i 

tallene. Vi ved hvorfor sygefraværet er stigende og arbejder med at nedbringe sygefraværet.  

Noget fravær skyldes medarbejdere der har udfordringer i bevægeapparatet 

Noget fravær skyldes stress og lignende.  

Vi følger op løbende efter vores retningslinjer og er i tæt dialog med medarbejderne.  

 

6.Styrkede læreplan  

Erik gennemgik lærerplanens baggrund til hvor vi er i dag  

Derefter gruppearbejde hvor bestyrelsen giver input til evalueringen af punktet  

Tilbagemelding fra gruppearbejde omkring forældresamarbejde: 

Spørgsmål 1 :Hvordan har i inddraget dagtilbudsbestyrelsen i udarbejdelsen af den pædagogiske 

lærerplan 

Forældrerepræsentanterne var ikke klar over, at den nye lærerplan var implementeret. Det bør 

måske kommunikeres mere tydeligt til forældre. 

Vi bliver fremlagt lærerplan her på bestyrelsesmødet og får herigennem en viden  

Spørgsmål 2: Hvordan samarbejdes med forældrene om børnenes trivsel- læring, udvikling og 

dannelse  

Via inputs fra andre forældre samt dialog og input på forældrerådsmøder. Vi er bindeled mellem 

dagtilbuddet og forældrene, kommunikationen kan gå begge veje Hvad kan vi gøre mere eller 

mindre af -en af vores opgaver er at gøre det tydeligt og relevant, hvad vi arbejder med f.eks. 

børnenes trivsel/sygefravær/Coronatiden etc. 

Frirum til åben dialog i hverdagen er vigtigt og vanskeliggjort pga. Corona. Samskabelse for barnets 

dannelse (Barnet er i centrum) er vigtigt, og pædagoger skal blive bedre til at inddrage forældre. 

Opstartssamtaler er gode, og derfor efterspørges yderligere samtaler om barnet i barnets 

børnehavetid Pædagoger skal inddrage forældre i barnets trivsel, læring og udvikling og dannelse 

ved gode råd som fremmer barnets udvikling fx vi bemærker at dit barn xx, derfor kan det være en 

god ide fx at læse en bog eller lade barnet selv tage overtøj på 

 

Spørgsmål 3: 



Hvordan arbejde vi med at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud for børnene  

Formidle de overordnede mål og retningslinjer, hjælpe med at konkretisere ønsker/mål i de enkelte 

daginstitutioner. Vi kan lave sammenhæng ved at bringe den ene problematik fra den ene gruppe 

til den anden  

Dagtilbud er blevet bedre til at kommunikere og informerer via intra. Dette har formentlig været en 

afledt og nødvendig konsekvens af COVID 19. Dagtilbuddet bør orienterer om mulige læringsmiljøer 

mv uden for dagtilbuddet.  

 

 

 

 

7.Pausen springes over 

8.Pricipper for frokost i Skæring/ Sølyst Dagtilbud 

Anretningen vigtig  

             -Primært Økologisk 

            -Variation i måltidet over ugen  

           -flere varme retter  

            -Hensyn til særlige behov 

            -Nemhed i anretningen for personalet  

Dagtilbuddet skal fortsat have mulighed for madpakker  

            Det undersøges hvordan forældrene kan administrere eftermiddagsmad – jf. retningslinjerne 

             1000 fryds forældreråd undersøger sagen videre. Bestyrelsen orientere når der er nyt i 

sagen fx på kommende bestyrelsesmøde.  

9. 

Orientering om Covid 19 i Dagtilbuddet 

Erik orienterede om Covid-19 beredskabet i Aarhus kommune og 2 tilfælde af COVID i dagtilbuddet. 

Det understreget at tydelig og opfølgende kommunikationen til forældre er meget vigtig. Der var 

ros til håndteringen i både Annekæret og Gl. Egå Børnehus.  

10.Punkter til kommende møde 

-kost hele dagen fra 1000 fryd 

-Præsentationsfilm af dagtilbuddet. Ideer til indhold og mv behandles på næste bestyrelsesmøde 

- Aula – vores platform der tager over fra BØRNEINTRA. 

11.evt 



Rådmanden holder virtuelt dialogmøde for Dagtilbudsbestyrelser/forældreråd 10/11-2020. I hører 

nærmere når dagsorden er udsendt. 

For referat Helle Junge  

 

 

 

 

  

 


