
Aarhus Kommune, Børn og Unge  

Gl. Åby Dagtilbud 

Vuggestuen Silkeborgvej, Vuggestuen Heimdalsvej, Vuggestuen Nannasvej, 

Dagplejen i Åby, D.I.I. Perlen, D.I.I. Hobbitten, SolsikkenÅby 

Referat fra møde i dagtilbudsbestyrelsen, den 6. november 
2017 
 
Mødet starter kl. 19.00 – 20.00 med konstituerende møde, hvorefter vi går videre med den nor-

male dagsorden.  

 

Sted: Hobbitten, Åbyvej 91 

Tilstede; Jonas, forældre i Perlen, Birte, dagplejer, Asta, medarbejder Nannasvej, Michael, foræl-

dre i Hobbitten, Mette, medarbejder i SolsikkenÅby, Sara, forældre Nannasvej, Anne, forældre 

fra SolsikkenÅby, Hasse, forældre dagplejen, Rebecca, forældre Heimdalsvej, Pia forældre fra 

Hobbitten, Tina, dagtilbudsleder. 

 

Afbud; Lone, medarbejder fra SolsikkenÅby, Agnes, medarbejder fra Perlen, Majbrit, forældre fra 

SolsikkenÅby, Mette, forældre fra Silkeborgvej, Trine – pædagogisk leder Hobbitten. 

 

 

 

Dagsorden 

Dagsordenen har følgende faste punkter: 

1 Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

b. Godkendelse af referat 

2     Orientering 

c. Formand: Anne er valgt, og Hasse er næstformand 

d. Dagtilbudsleder 

e. Forældrerepræsentanterne 

f. Personalerepræsentanterne 

g. Udvalg, Følgende udvalg er sammensat; 

Økonomiudvalg; Mette, Rebecca, Anne, Trine pædagogisk leder Hobbitten, Tina dagtilbudsleder. 

Tina kalder ind til møde i det nye år. 

h. Her indskrives de udvalg de er besluttet på det konstituerende møde. 

i. Samskabelsesudvalg – dette punkt bliver fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne i 2017 og 

2018.Særligt i forhold til sat vi i 2018 er frivillighedshovedstad i aarhus. 

 

 

3 Sager til drøftelse og behandling 

1. Familiegrupper ved pædagogisk leder Trine Ørnstrup Dahl. Efter Trines oplæg - hvordan får vi dette ud til 

alle forældre i dagtilbuddet? Kommer på et senere møde, da Trine ikke deltager på dette møde. 

2. Sampasning i dagtilbuddet ved Tina. 

Sampasningen i dagplejen i sommerferien, har som udgangspunkt været en god beslutning. Tilbagemeldin-

gerne er for langt de fleste at det er gået godt, og at det har været godt at være i legestuen, og dermed i trygge 

rammer. Samtidig har det også været muligt at spare økonomisk, hvilket er med til at det nu er ansat en dag-

plejepædagog i dagplejen.  

Desuden er det et ønske fra dagtilbuddet at der i forbindelse med tilbagemeldinger i sampasningsugerne be-

nyttes et nyt system, som er nemmere og tidsbesparende for de pædagogiske ledere. Bestyrelsen beslutter i 

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.



den forbindelse, at dagtilbuddet som udgangspunkt altid til benytte det IT system, der giver mest mening at 

benytte. På et kommende bestyrelsesmøde, vil en af de pædagogiske ledere præsentere nærmere. 

 

3. Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsens arbejde det kommende år. Anne (bestyrelsesformand) og Tina kom-

mer med et oplæg til årshjul på bestyrelsesmødet den 17. januar 2018. 

4. Evt. 

I forhold til arbejdet omkring kvalitetsrapporten, skal der afholdes kvalitetssamtale i dagtilbuddet den 24. 

januar 2018 fra 8.30 – 10.30. Her deltager Anne, og en mere fra bestyrelsen. Der skal i den forbindelse skri-

ves en tekst til kvalitetsrapporten, dette vil Anne og Jones gøre. Tine sender derfor udkast til kvalitetsrapport 

til dem. Frist for skriftet fra bestyrelsen er den 6. december 2017. 

Kvalitetsrapporten er en samlet rapport, som tager udgangspunkt i data fra blandt andet forældretilfredsheds-

undersøgelsen, dialoghjulet,  

 

I forhold til Intra, så er det en oplevelse blandt forældrene at det er meget forskelligt hvordan forældrene be-

nytter Intra. Vi snakker i den forbindelse om at tage emnet op omkring; hvordan får vi alle forældre i gang på 

Intra, hvad skal til? 

Kunne vi eventuelt engagere forældrene i forældrerådene mere? 

 

Michael anbefaler Heidi Larsen, som har været i Hobbitten og fortælle forældrene om hvordan hjernen fun-

gerer, og hvordan den udvikler sig. Det var et super godt foredrag, og kunne være en mulighed for alle foræl-

dre i dagtilbuddet. Tina afventer om Per Schultz Jørgensen kan i foråret, hvis dette ikke er tilfældet kontaktes 

Heidi med udgangspunkt i et forældreforedrag i foråret. Michael vil supplere indbydelsen med 3 – 4 linjer 

om hvad han som forældre synes var særligt godt. 

 

 

 

 

 

 

Forslag til kommende datoer til bestyrelsesmøder:  

• 17. januar 2018 kl. 19.00 – 21.30  

• 14. marts 2018 19.00 – 21.30 

• 8. maj 2018 19.00 – 21.30 

• 27. september 19.00 – 21.30 

• 10. oktober 19.00 – 21.30 – konstituerende bestyrelsesmøde 

 

 


