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Meddelelser: 

Afbud:  

Sophia Bøgehøj, Nanna Christensen, Louise Hjort Nielsen, Troels Kirkegaard 

 

Dialogmøde med rådmanden 29.09.19.00 – 20.30 Vorrevangskolen Vorrevangs alle 

109 8200 Århus N 

 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Godkendelse dagsorden 

 

3. Præsentation af den nye bestyrelses medlemmer (20 min) 

Baggrund 

Der er foretaget nyvalg til bestyrelsen. Det forventes at der er nye medlemmer af 

bestyrelsen 

 

Deltagende på mødet i dag: Jane (Medarb. Delfinhuset), Sarah (Delfinhuset), 

Helle (Stenhøjen), Julie (Labyrinten), Morten (Studsen), Rasmus (Studsen), Kasper 

(Børnenes Have), Sarah (Brohaven), Laura (Tusindfryd), Tine (medarb, Gl Egå 

børnehus), Karen (medarbejder Brohaven), Lotte (Skæringhus) 

 

Formål med punktet 

At bestyrelsens medlemmer får at vide hvem der repræsenterer de forskellige 

enheder i Skæring Sølyst dagtilbud og at bestyrelsen ved hvilke enheder 

dagtilbuddet består af 

 

Metode  

Erik præsenterer kort dagtilbuddets enheder, fysiske placering og læreplan (Bilag 1) 

Hvert bestyrelsesmedlem præsenterer sig, hvilken afdeling kommer man fra, 

forventninger til bestyrelsesarbejdet? 

 

Dagtilbuddets Pædagogiske Læreplan kan findes på vores hjemmeside 

 

Forberedelse 

Orienter dig evt. i bilag 1 

Overvej hvordan du vil præsentere dig i den nye bestyrelse 

 

Bilag 

Bilag 1: Her er Skæring Sølyst dagtilbud. 
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4. Om bestyrelsesarbejdet (10 min) 

Baggrund 

Der er foretaget nyvalg til bestyrelsen. Det forventes at der er nye medlemmer af 

bestyrelsen  

 

Formål med punktet 

At bestyrelsens medlemmer får at vide hvilke hovedopgaver og kompetencer der 

ligger i bestyrelsesarbejdet. Punktet er med til at danne baggrund for at bestyrelsen 

kan konstituere sig med valg af formand og næstformand m.v. 

 

Metode  

Erik gennemgår PP om bestyrelsens opgaver og kompetencer 

 

Dagtilbudsbestyrelsen: 

• Bestyrelsen har fokus på hele dagtilbuddet og deltagelse af 

forældrerådsrepræsentanter fra hele dagtilbuddet 

• Bestyrelsen udstikker principper for såvel det pædagogiske som det økonomiske 

område (ikke personligt ansvar) 

• Bestyrelsen fører tilsyn med dagtilbuddet 

• Bestyrelsen er et vigtigt led i samarbejdet med byråd, lokalsamfund og forældre til 

gavn for børnene 

• Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt 

• Dagtilbudsleder fungerer som sekretær for bestyrelsen – uden stemmeret. Erik har 

uddelegeret referat til de pædagogiske leder 

 
I forhold til ansættelser af medarbejdere i de enkelte afdelinger plejer ansvaret at blive  
uddelegeret til forældrerådet i den enkelte afdeling. 

 

Forberedelse  

Læs evt. Styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser Bilag 2 

Læs evt. PP bestyrelsesarbejdet Bilag 3  

Bilag 

Bilag 2 Århus kommunes vedtægter for dagtilbudsbestyrelser  
Bilag 3 Dagtilbuddets arbejdsopgaver pp 
Bilag 4 Om-at-være-i-bestyrelse Kan supplere bilag 2, hvis man ønsker yderligere 
perspektiver 
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5. Bestyrelsen konstituerer sig. (30 min) 

Baggrund for punktet 

 

Af Styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser i Aarhus kommune fremgår: 
Den valgte dagtilbudsbestyrelse konstituerer på første ordinære bestyrelsesmøde sig 

selv med formand og næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter.  

Bestyrelsesformanden tegner dagtilbudsbestyrelsen mellem møderne. 

Næstformanden er stedfortræder for formanden.  

Dagtilbudsbestyrelsen afholder mindst fem årlige møder. Formanden eller lederen af 

dagtilbuddet, kan foranledige indkaldelse til møde så ofte, det findes fornødent, eller 

et flertal af dagtilbudsbestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Der 

indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. 

Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med dagtilbudslederen. Lederen 

og ethvert medlem af dagtilbudsbestyrelsen kan kræve punkter optaget på 

dagsordenen. 

 

Formål med punktet 

At vælge formand og næstformand. 

 

 

At vedtage forretningsorden (og at beslutte suppleanters deltagelse.)  

 

At finde ud af hvem der sidder i bestyrelsen i et år og i to år 

 

 

At fastlægge mødedatoer og overordnede temaer for møderne.  

Fastlagte datoer: 

 

Dialogmøde med rådmanden 29.09.19.00 – 20.30 Vorrevangskolen Vorrevangs alle 

109 8200 Århus N 

 

Tirsdag 26.10.21  

Onsdag 19.01.22 

Torsdag 17.03.22 

Mandag 02.05.22 

 

Metode 

Valg af formand og næstformand 

Drøftelse af bilag 5 og beslutning om forretningsorden (forslag) for bestyrelsen. 
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Forberedelse 

Læs vedhæftede bilag 

Overvej om du ønsker at sidde i bestyrelsen i et eller to år 

Overvej om du vil stille op til formandsposten eller næstformandsposten 

 

Bilag  
Bilag 5 Forslag til forretningsorden.  
 

Bestyrelsen konstituerer sig: 

Formand/kvinde: Lotte (Skæringhus) 

Næstformand/kvinde: Julie (Labyrinten) 

 

Formænd/kvinder vælges for et år ad gangen. 

 
1 år eller 2 år i bestyrelsen: 

Sarah (Delfinhuset):   2 år  

Helle (Stenhøjen):   ?  

Julie (Labyrinten):   1 år  

Morten (Studsen):   Udtræder 

Rasmus (Studsen):   Udtræder 

Kasper (Børnenes Have):  2 år  

Sarah (Brohaven):   1 år  

Laura (Tusindfryd):   1 år  

Lotte (Skæringhus):   2 år 

 

Vedhæftede udkast til forretning er vedtaget 

 

6. Økonomi og regnskab (10 min) 

Baggrund  

Bestyrelsen har vedtaget at løbende at følge økonomien i dagtilbuddet. Der gives en 

kort introduktion om hvordan dagtilbuddets budget tildeles.  

 

Formål med punktet 

At dagtilbudsbestyrelsen kender grundlaget for dagtilbuddets økonomi og får en 

aktuel status på økonomien 

 

Metode 
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Kort orientering med udgangspunkt i foreløbigt regnskab og kommentarer 

  

Forberedelse  

Se video  

læs bilag 6  

 

Bilag  

https://www.youtube.com/watch?v=SLDZJMpAQp8 

 
Steffen, dagtilbuddets administrative leder, følger løbende vores økonomi i samarbejde 
med de pædagogiske ledere. Vi har et forventet underskud på en god halv million. Hvis 
en afdeling har et overskud eller underskud på over 5 %, dækker dagtilbuddets 
fællespulje. 
 
Til vores næste møde skal vi se på vores fordeling af uddannede/ikke uddannede 
medarbejdere og på principperne for dette. Dette kan få indflydelse på økonomien. 
 
Sygefraværet for vores dagtilbud er stigende i forhold til andre dagtilbud. Dette kan 
også afspejles i økonomien. 
  
Bestyrelsen har gennemgået regnskabet og har godkendt det. 
 

7. Ny budgettildelingsmodel (40 min) 

Baggrund 

Rådmanden har udarbejdet en beslutning om fremtidig budgetfordeling som betyder 

en omfordeling af budgetterne som formentlig betyder at minimumsnormeringerne i 

Skæring-Sølyst dagtilbud udfordres.  

 

Formål  

At bestyrelsen tager stilling til om der skal foretages videre 

 

Metode 

Gennemgang af konsekvenser for dagtilbuddet efterfølgende drøftelse  

 

Bilag  

 

Der spørges ind til den nuværende normering i afdelingerne. Erik har forhørt sig, og 

det er svært at kigge ind i. Men det ser ud som om, at vi ikke kan opfylde 

minimumsnormeringen i alle afdelinger. 

https://www.youtube.com/watch?v=SLDZJMpAQp8
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Regeringen har besluttet at minimumsnormeringen skal udfyldes på kommuneniveau 

og ikke på afdelingsniveau. Byrådets budgetfordelingsmodel tilgodeser børn i udsatte 

positioner. Da det er en rådmandsbeslutning, kommer processen ikke i høring og 

foretræde.    

Rådmanden har i en pressemeddelelse i fredags sagt, at han vil se 

budgetfordelingsmodellen igennem igen, da han har mødt massiv modstand. 

En opfordring til bestyrelsen om at være vågen, når rådmanden melder tilbage med 

nye tal. 

Hvor skal man gå hen, hvis man vil ind i kampen? Der foreslås Facebookgrupperne 

KV21 og Aarhus forældreorganisation. 

Erik eftersender artikler om budgetfordelingsmodellen og forældrereaktioner.  

 

 

8. Sygefravær (15 min) 

Baggrund  

På bestyrelsesmødet 03.06. Drøftede bestyrelsen sygefraværet i Skæring-Sølyst 

dagtilbud. Bestyrelsen besluttede at den ville se nærmere på hvad vi kan gøre for at 

nedbringe sygefraværet herunder at se på hvad man gør i andre kommuner. 

 

Formål 

At bestyrelsen orienteres om hvilke tiltag vi allerede har i Skæring-Sølyst dagtilbud 

og kommende indsatsområder 

 

Metode 

Erik gennemgår dagtilbuddets og Århus kommunes procedurer.  

 

Forberedelse 

 

Bilag 

Eftersendes eller præsenteres på mødet 

 

Der er forskellige årsager til det høje sygefravær. Noget er tilfældigheder, noget er 

bevægeapparatet og planlagte operationer. Noget er stressrelateret. Dagtilbuddet vil 

rette fokus mod den del, der handler om forebyggelse. Bestyrelsen bliver inviteret 

med ind i dette arbejde. 

I forhold til mødestruktur foreslås en tids tager på møderne, da bestyrelsen ofte ikke 

når alle punkter. Dette er der enighed om.  
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9. Næste møde. Punkter? 

 

10. Evt. 

Aula: Forældrene bøvler med fravær/nærvær. Forvaltningen er opmærksomme på 

problemet og der opdateres løbende. 

 

11.  Underskrivelse af erklæring om tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer 

 
Bilag 12  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


