
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, DII SolsikkenÅby og Silkeborgen 

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde i 

dagtilbudsbestyrelsen, den 2. april 2019. 

Tidspunkt: 19.00 – 21.30. 
  

 

Mødet afholdes på Henrik Hertz Vej 64 E 

  

Dagsorden:  

 

Afbud: Bo Madsen Silkeborgen,  

Til stede: PL. Inge Fynboe, Formand Jonas forældre Perlen, Mette Holm Pædagog Børnehaven Åby, Asta 

Pædagog Nannasvej, Michael forældre Hobbitten, Hasse forældre Dagplejen/Hobbitten, DTL Tina, Birte 

dagplejer -Dagplejen, Vibeke forældre Heimdalsvej, Anne forældre Silkeborgvej, Signe forældre Nannasvej, 

Anne forældre Bhv. Åby,  

 

Martin, dagtilbuddets kommunikationsmedarbejder deltog på den første del af mødet, i forhold til et ønske om 

information i forhold til Intra. 

Følgende ønsker til opslag på Intra kom på mødet: mere skarp inddeling, så man ikke får fra vuggestuen når 

man har børn i børnehaven= målrettet kommunikation, husk at sætte stue/gruppe/enkelt dagplejer på. 

 

Det bliver bedre med Aula, det nye It-system, som kommer om ca. 1½ års tid. 

 

Hvordan sikrer vi at personalet bliver dygtige til Aula? Bestyrelsen beslutter, at vi inviterer Martin med til et 

møde i efteråret igen. 

 

Dagsordenen har følgende faste punkter:  

1 Formalia  

a. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

b. Godkendelse af referat Godkendt 

2 Orientering  

c. Formand, ikke noget nyt 

d. Dagtilbudsleder  

• Ansættelse af pædagoger i dagtilbuddet vi har fået ansat pædagoger rundt omkring, 

• Administrative fællesskaber, byggetekniske fællesskaber, fra politisk hold er det 

besluttet at der skæres ned på adm. Ledere, de bliver udpeget 8/5 og kommer til at 

referere til en central leder på Grøndalsve.  

• Dagplejen – status idet Mette er sygemeldt, Malene er forsat konst. Leder i dagplejen, 

Mette Rossel er dagplejepædagog Trine, Malene og Tina deler de ledelsesmæssige 

opgaver. 

 

e. Forældrerepræsentanterne  



Hobbitten: 

Har haft første forældrerådsmøde med ny leder Janne, og hun har meget gejst, Jeannette er 

tilbage på stuen – det er dejligt, en del vikarer ellers status quo,  

Børnehaven Åby: det går godt, sidste forældrerådsmøde snakkede vi om at vi mangler en 

pædagog for Dorthe som stoppede omkring årsskiftet, vi kan godt mærke at der mangler en fast 

og der har været lidt skiftende medarbejdere i stillingen og kunne godt have brugt mere 

kommunikation omkring de skiftende medarbejdere, men der er ro i huset, vi snakkede om at 

det kunne ønskes at der er opslag om hvem som er i huset, og gav ønsket videre til personalet, 

personalet skal være tydeligere på hvem som er på de enkelte børnegrupper,  

Perlen: vi har ansat en ny pædagog i børnehaven hun hedder Ea, hun er lige startet 1/4, vi har 

et forældremøde hvor temaet er opdragelse med oplægsholder, vi har fået et motorikrum det er 

et virkelig fedt rum som bliver brugt meget, vi skulle måske holde næste bestyrelsesmøde i en 

afdeling – som vi har gjort før, der er billeder af det faste personale ved stuerne,  

Silkeborgvej: det går godt, vi snakkede meget om dokumentarfilmen vist på DR2, vi fik vist 

hvad vi som forældre kan gøre for at gøre hverdagen for pædagogerne, eksempelvis at der er 

det rigtige tøj i garderoben, navn i tøj og madkasser, huske at lukke dørene efter sig,   

Heimdalsvej: vi har holdt forældrecafe, det gik godt vi var lidt sent ude med invitationen, vi 

har oprettet en Facebookside for forældre på Heimdalsvej, vi holder cafe igen d. 10/4, vi skal 

have forældrearbejdsdag i april og bedsteforældredag i maj, de første tilbagemeldinger på at 

vi har lavet aldersopdeling er gode,  

Nannasvej: vi har fået ansat en pædagog i barselsvikariatet for Maria, hun hedder også Maria 

– hun spiller meget musik, der er også ansat en barselsvikar i køkkenet, og Anne pædagog pr. 

1/4,  feedback til personalet – personalet har været rigtig gode til at gribe det som forældrene 

kommer med, bedsteforældredag er lavet om til at man gerne må tage en anden vigtig person 

med, da det ikke er alle som har bedsteforældre 

 

f. Personalerepræsentanterne 

Nannasvej: vi er optaget af at tage imod nye kolleger 

 pædagog,  

Dagplejen: det går godt i dagplejen med vores pædagogiske team, vi ser frem til at komme i 

gang med de faglige fyrtårne,   

g. Udvalg:  

Nyt fra økonomiudvalget vi har haft møde i økonomiudvalget i dag, Anne, Michael og Mette 

sidder i udvalget, det har givet overblik på hvordan midlerne er fordelt og hvor mange midler 

som i forvejen er øremærket, hvordan bruger vi vikarer, vores budget er også mindre i år – 

blandt andet da der er 12 færre børn indskrevet i vuggestuen, på grand af at 

intervalgpladserne ikke benyttes.Vi snakkede om principperne og reservationerne og om 

hvordan de skal hænge sammen med bestyrelsens beslutninger, det skulle gerne give en 

gennemsigtighed. 

• Vikarsituationen i dagtilbuddet. På sidste møde kom emnet op, og i den forbindelse aftalte vi at 

tage fat på emnet. Dagtilbudsleder kommer med tal i forhold til hvad vi som dagtilbud har brugt 

på vikarer. Vi dykker ned i tallene, og vi snakker tiltag. Er der erfaringer fra afdelinger, der har 

knækket koden? Hvad kan vi som bestyrelse gøre i forhold til at udnytte ressourcerne bedst 

muligt? 

Tina har lavet overblik på hvor meget der er brugt på vikarer i de enkelte afdelinger, se bilag. 

Får vi det for pengene vi ønsker? Er der noget I studser over? 

Kunne man ikke tænke at de store huse har større mulighed for at hjælpe hinanden i huset i 

forhold til de mindre huse? 

På Nannasvej er vi blevet mere fleksible og hjælper hinanden mere ved at blive eks. en halv time 

mere. 

Inge: min erfaring er at det er nemmere at have overblikket i en mindre afdeling end i de store, 

især for personalet. 



På Silkeborgvej har vi prioriteret at mindske vores driftsbudget ved eks. at genbruge ting, bruge 

papkasse i stedet for at købe en fastelavnstønde, det handler om at være bevidste om hvor vi 

bruger pengene,  

I Åby er vi en lille afdeling og det gør det lettere at hjælpe hinanden, jeg Mette, har en tjans med 

at kigge en uge frem og se hvad der er af aktiviteter og af medarbejdere,  

Der er afsat 5 % af lønbudgettet til vikarbudget.  

 

Der er mange faktorer som spiller ind når vi snakker principper om vikarindtag. 

 

Bestyrelsen beslutter at tage emnet op igen på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

  

3 Sager til drøftelse og behandling  

• Forældrecafeer – opsamling på hvor mange afdelinger i dagtilbuddet, der afholder disse, hvilken 

form virker og er det noget der kunne udbredes i hele dagtilbuddet, og evt. gives videre til andre 

dagtilbud med fokus på læringsfællesskaber. Det vil være godt at få bredt ud, kunne være godt at 

der kommer flere forældre og I er meget velkomne, Nannasvej, Heimdalsvej, Perlen er i gang. I 

perlen har vi arrangeret forældrecafeer i forbindelse med andre arrangementer, som 

forældrekaffe, velkomst til nye medarbejdere mv., Hobbitten er ikke i gang endnu. På 

Silkeborgvej har forældrerådet ikke tænkt at der er behov for forældrecafe, men tager punktet op 

til arbejdslørdag som også er et socialt arrangement, forældrerådet er meget villige til at lave et 

forældrecafe arrangement,  

• Økonomi 2018 – gennemgang af tallene for 2018, og reservationer for 2019 ved Tina se bilag, det 

er godkendt. Punktet tages med til næste bestyrelsesmøde igen. 

Vi har et underskud på  – 710.000 kr.  i 2018.  

• Punktet udsættes: APV. Tina laver et oplæg på dagtilbuddets samlede APV, og vi dykker ned i 

den, og snakker om hvad den giver anledning til at arbejde med i bestyrelsen. 

• Opfølgning på stamkort – har I benyttet Trines manual? Er det nemt nok? Tilladelse til 

forskellige ting mangler – tiltag i den forbindelse ved Trine Dahl. 

Jonas det lykkedes fint via browser, Hasse det virker fint på ios også, det fungerer godt, og 

manualen virker. Det bliver rullet yderligere ud i Dagtilbuddet. 

• Plads kapacitet i Gl. Åby Dagtilbud. Der planlægges at bygge i den nedre del af Åby, I hører 

nærmere når vi ved mere. 

• EVT. 

 

  

Kommende datoer til bestyrelsesmøder:   

 

21. maj 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde den 10. september 2019 fra kl. 19.00 – 21.30 

 

  

  

  

  


