
Referat af bestyrelsesmøde 15. marts kl. 19 – 21.00 
Vuggestuen 65, Rundhøj allé 65 
 
Tilstede: 
Ditte (medarbejder), Maren (Holme Børnehus), Martin (Elverhøj), Iben (Flyverhøjen), Jeanette (Dagplejen), 
Alex (Jorden Rundt) og dagtilbudsleder Martin Hundrup 
 

 
1. Regnskab 2016 og budget 2017. V. administrativ leder Klaus Juul Sørensen   

Regnskab for 2016 blev gennemgået af administrativ leder Klaus Juul Sørensen.  

Det samlede budget for 2016 var på kr. 60.571.716 

Samlet resultat for dagtilbuddet i 2016 er plus kr. 672.516 

Der har samlet set været et stigende børnetal for dagtilbuddet i 2017, og da ansættelse af mere 

personale ofte tager lidt tid, har dette genereret et lille overskud. 

Nogle afdelinger har haft underskud, og der lægges individuel plan for nedbringelse af dette. 

 

Forventet budget for 2017 er på kr. 58.472.257 (hertil tillægges yderlige budget i forbindelse med 

byrådets beslutning om mere pædagogisk personale senere på foråret) 

 

Der afsættes fælles puljer til: 

 Børn med særlige behov 

 Langtidsfravær ved medarbejdere 

 Fælles pædagogiske aktiviteter og kurser 

 

Da vi af erfaring kan se, at det er vanskeligere for de mindre afdelinger at få økonomien til at 

hænge sammen, foreslås en ”strategisk omfordeling” på 0,3 % til at sikre stabil drift i de mindre 

afdelinger. 

  

Dagtilbudsleder foreslår desuden bestyrelsen følgende princip for budgettet; pengene følger 

børnene. 

 

Bestyrelsen godkender dette. 

 

 

2. Kort nyt fra afdelingerne og ”hjemmeopgave fra sidste bestyrelsesmøde”  

Siden sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsesrepræsentanterne forsøgt at igangsætte en lokal 

drøftelse i forældrerådene om: 

”hvad er det gode ved et blåt mærke”? 
”hvilke daglige gøremål kan forældre træne med børn derhjemme”?   

 

Bestyrelsen samlede op og delte erfaringer med disse drøftelser. Da det endnu ikke var alle der 

havde haft mulighed for dette, vil det være et punkt, vi vender tilbage til på kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

3. Eventuelt 

Mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i foredrag med Per Schultz Jørgensen 

omkring robusthed tirsdag den 4. april kl. 18.30 på Frederiksbjerg Skole.  


