
Bestyrelsesmøde i Gl. Åby dagtilbud 
 

Torsdag d. 31/1 2019 kl. 19-21.30  

Henrik Hertz Vej 64E  

 

Tilstede: Jonas, Birte, Asta, Michael, Anne, Hasse, Mette, Vibeke, Signe, Gitte, Tina Haugstrup 

Fraværende: Agnes, Anne Bech Larsen, Bo,  

Gæster: 

Ordstyrer: Jonas/Tina 

Ref: Trine Ø. Dahl 

 

Indledning Jonas byder velkommen  

 
Punkt 
 

 
Referat 

 
Beslutning/hand-
ling 

Dagsordenen har følgende faste punkter: 

1 Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat 

 

 Dagsorden er godkendt 
Referat fra sidst godkendt 

2 Orientering 

a. Formand  

Præsentation af årshjul for 

bestyrelsesarbejdet 

Tak for sidst – opfølgning 

på den 24. januar. 

b. Dagtilbudsleder 

* Janne Damgaard starter i 

Hobbitten den 1. marts 

2019 som pædagogisk leder 

i Hobbitten 

*Præsentation af introdag 

for dagtilbudsledere i for-

hold til bestyrelsesarbejdet, 

herunder intro til arbejdet 

A. Tak for sidst, meget hyggeligt og godt med opbakning til socialt arrange-
ment. Jonas havde aktivitet med, men det blev ikke nødvendigt – vi hyg-

gede fint uden😊 

 
Årshjul - det er besluttet at bestyrelsesarbejdet skal følge skolebestyrelsesåret – 
det vil sige fra juli til juli. 
 
Forslag om at holde valg i juni, forældrerådene skal gerne konstitueres inden som-
merferien, så bestyrelsen er klar til første møde. 
 
Der foreslås et årshjul. 
Det foreslås at man på første og konstituerende bestyrelsesmøde også laver soci-
alt arrangement. Forældrerådene kunne kopiere denne model med at lave socialt 
arrangement når de konstitueres. 
Hvad tænker i om det? 

 
 
 
 
 
 
 
Forslaget tages med hjem i 
forældrerådene til drøftelse. 
 
Årshjulet sendes ud når det 
er færdigt. 
 
Der er tilslutning til forslaget 
om sociale arrangementer. 

 



med principper i bestyrel-

sen jf. dagtilbudsloven. 

*APV i dagtilbuddet, og 

hvordan arbejdes der med 

APV i dagtilbuddet 

Stamkort i dagtilbuddet 

Udpegning af faglige fyr-

tårne i Gl. Åby Dagtilbud 

Præsentation af ny organi-

sationsstruktur i Børn og 

Unge 

c. Forældrerepræsentanterne 

d. Personalerepræsentanterne 

e. Udvalg, Følgende udvalg er 

sammensat; 

Økonomigruppen holder 

møde den,   XXX hvor der 

introduceres til dagtilbud-

dets økonomi, og indsatser 

2019. Økonomigruppen 

mødes ikke i januar, da 

budget fra 2018 endnu ikke 

er færdigt, og budget 2019 

er først ved at blive priori-

teret, blandt andet på bag-

grund af bestyrelsens prin-

cipper. 

 

 
B. Vi har ansat pædagogisk leder i Hobbitten Janne, hun starter den 1. marts 

. 
Jeannette har været fantastisk på posten, både i forhold til Hobbitten og ledertea-
met. 
 
Dagtilbudslederne har været til temadag om arbejdet med bestyrelsens principper, 
se vedhæftede.  
 
Stamkort på børnene, vi har lavet en ny procedure for indhentning af stamkort 
(Helbredsoplysninger), dette er i samarbejde med IT som fortæller at det i løbet af 
2019 bliver en fast procedure. Opfordring fra bestyrelsen til at alle forældre ændrer 
barnets oplysninger i Børneintra. Trine udarbejder vejledning, som bestyrelsen af-
prøver. 
 
Faglige Fyrtårne (herefter FF): en regeringsbeslutning som hænger sammen med 
De nye styrkede læreplaner, de FF skal uddannes og skal afsted 11 dage i det næ-
ste 1,5 år. 
De pædagogiske ledere udpeger de FF, hver afdeling skal have et FF. Aarhus 
kommune har besluttet at det skal være uddannede pædagoger, derfor kan dag-
plejerne ikke selv være FF da de ikke er uddannede. 
 
 
Arbejdet med den styrkede læreplan er meget afhængig af at ledelsen går forrest 
og sætter gode rammer for arbejdet, også med fokus på læringsfællesskaber. 
 
Tina har et ønske om at bestyrelsen deltager på vores fælles personalemøde i no-
vember (21/11 2019).Indhold afventes, før det besluttes endeligt. 
 
Pr. 1/2 starter ny organisationsstruktur i Børn og Unge. Tina præsenterer organisa-
tionsdiagram. 
 
APV fik vi lige inden jul, den er ikke med i dag, da vi skal præsentere den i MED 
udvalget først. 
 
Vi arbejder med indsatser i forhold til den fælles APV på næste bestyrelsesmøde. 
 

C. Hobbitten: vi har fået ny leder, der bliver en dag med kaffe med Janne for 
alle forældre. Der bliver en overlapningsperiode, hvor Jeannette stadig har 
ledelsestid.  

 
 



Solsikken: vi har ansat en pædagog i Solsikken, men mangler stadig en 
pædagog i Åby. Vi har snakket APV. 
Arbejdet med styrkede læreplaner er i gang i Solsikken.  
Heimdalsvej: vi skal fra i morgen have ændret struktur i form af aldersop-
deling, Malene har samlet data fra forældre i forhold til fordelingen af bør-
nene, normeringen bliver anderledes idet der skal være flere personaler til 
de ældste som er den største gruppe, det er ikke nødvendigvis alder som 
gør at børnene flytter gruppe, personalet er i gang med at gøre klar i aften, 
der skal evalueres løbende, men også en større evaluering til sommer. 
Den 10. april starter vi op med forældrecafe for nye forældre, det er foræl-
drerådet som står for cafeen.  
Silkeborgvej: det går godt, vi har arbejdslørdag i april, vi har svært ved at 
få faste vikarer, det gør forældre lidt utrygge. 
Dagplejen: ikke meget nyt, vi har udskudt vores forældrerådsmøder, men 
skal have et møde d. 6/2, forældrene har fornemmelsen af at det går godt. 
Nannasvej: det går godt, vi har snakket om besættelse af stillinger, der 
kommer snart et barselsvikariat i køkkenet, vores APV var positiv, Foræl-
dreråd: forældre blev bedt om at give udtryk for hvad de manglede fra per-
sonalet – ikke kritik, men hvad der var behov for,  
Perlen: vi har også haft ansættelsessamtaler, vi har ansat en pædagog i 
vuggestuen Helle, hun er kendt i huset, fik ikke ansat i børnehaven i første 
omgang. Der er forældrecafe og forældrekaffe igen d.12/3 kl. 16-1630 – 
bestyrelsen er velkommen til at komme med og kigge. 
 
Personalet:  
Dagplejen, afventer an løsning i forhold til at pædagogisk leder Mette He-
demann er sygemeldt. Vi har fået akustik plader op i legestuen og det gør 
en forskel.  
Nannasvej:  den barselsvikar vi fik ansat, sprang fra til en fast stilling, det 
kan mærkes at vi ikke har vores intervalpladser fyldt op – der har været ro 
på. Hos os har der ikke været så stor tilslutning til forældreinfo, der kom-
mer ikke så mange børn i foråret, så vi udskyder vi det til der er nye foræl-
dre.  
Åby: arbejder med APV. 

 
Udvalg: Tina indkalder økonomiudvalget når hun er klar til at præsentere budget 
for 2019. 
 
 
 
 



 

3 Sager til drøftelse og behandling: 

 

1. Årshjul for personalet i dagtil-

buddet ved Malene og Tina, 

samt præsentation af indhold af 

arbejdet på fælles personale-

møde.  

2. Arbejdet med principper i be-

styrelsen: 

Lovgivningen siger blandt an-

det: 

• Dagtilbud skal i samar-

bejde med forældre og 

skole sikre børn en god 

sammenhængende 

overgang mellem dag-

tilbud og fra dagtilbud 

til fritidstilbud og 

skole ved at udvikle og 

understøtte deres 

grundlæggende kom-

petencer og lysten til at 

lære. 

• Dagtilbud skal i samar-

bejde med forældrene 

sikre børn en god over-

gang fra hjem til dag-

tilbud. 

• Dagtilbud skal i samar-

bejde med forældrene 

give børn omsorg og 

understøtte det enkelte 

1. I får et årshjul for arbejdet med Den styrkede læreplan, vi er kommet godt i gang 
med et fælles personalemøde d. 23/1. Personalet synes det er godt med persona-
lemøder på tværs af dagtilbuddet, godt med vidensdeling.  
Mette: det var godt at reflektere med nogen fra andre grupper, man kan tage an-
dres gode erfaringer og bruge med det samme, det var meget inspirerende,  
Birte: det gav gode ideer, som vi allerede drøftede i legestuen dagen efter.  
I hører mere senere. 
 
Hasse: kan man tage på besøg hos hinanden? Ture med børn på tværs? Besøg 
hos hinanden med børn? 
Signe: kan man lave koordinerings møder? 
 
2. Pjece om overgange, send kommentarer til Trine på trod@aarhus.dk pjecen 
sendes ud med referatet. 
 
Anbefaling på at man max har 4 principper i bestyrelsen, så de kommer til at leve i 
dagtilbuddet.  
 
Tag gerne punktet med på jeres næste forældrerådsmøde. 
 
Vi drøfter nærmere til mødet i maj, forslag om at vi starter med at kigge på vores 
princip om at arbejde med overgange.  
 
 
 
 

 

mailto:trod@aarhus.dk


barns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse 

samt bidrage til, at 

børn får en god og tryg 

opvækst. (dagtilbuds-

loven §7) 

 

Som en del af inddragelsen af 

den pædagogiske læreplan skal 

bestyrelsen fastsætte principper 

for overgange mellem dagtilbud 

og hjem og dagtilbud og skole. 

Derfor vil vi på aftenens møde 

gå i gang med arbejdet omkring 

principper for dette emne. Se bi-

lag til hvordan vi opstarter ar-

bejdet med principper. 

 

 

3. Evt. 

 

Vi flytter mødet d. 19/3 til d. 2/4 2019 kl. 19-2130.  
 

Vi indlægger en pause i møderne fremadrettet😊 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 
 
2.april 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 
 
21. maj 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde den 10. 
september 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 
 

  

   

   



   

 

 


