
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. marts 2020  
kl. 18.30-21.00 på Microsoft Teams 

Referent – Dagplejen 

Tilstedeværende: Palle, Marie Kathrine, Mikkel, Trine, Ulla, Niels Kristian, Liva, Maria, Jeanette og 

Mette. 

Fraværende:  

Tema - Budget/regnskab + udarbejdelse af principper 

 

1. Velkomst (18.30-18.40)  

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse (18.40-19) 

Formål med punktet:  

- At dele viden og gode idéer på tværs af dagtilbuddets forældreråd/afdelinger 
- At informere om specifikke tiltag i dagtilbud eller afdelinger 

Kløverhulen: intet møde siden sidst, har skubbet mødet grundet ny leder pr 1.4 og diskussion omkring 
indkøring af Aula 

Palle, Flyverhøjen: 

- Savner mere kommunikation med pædagogerne i det daglige 

  

Maria, Kløverhulen 

- Kløverhulen: intet møde siden sidst, har skubbet mødet grundet ny leder pr 1.4 og 
diskussion omkring indkøring af Aula 

Marie Kathrine, Jorden Rundt:  

    - ny legeplads og der er ved at komme styr på personalesituation. 

Mikkel, Vuggestuen 65: 

- Udvidet med en stue, har fuldt hus. Flere ansatte og børn. Go stemning og 

udvikling. 

Trine, Holmetræet: 

- Godt tilfredse 

Ulla, Holme børnehus: 

 - Mangler lidt den daglige sparring med pædagogerne i denne coronatid 

Niels Kristian, Dagplejen: 



 - Forældrerådsmøde: Snakket om dagplejeanalysen og om corona. Laver en pjece om 

forældrerådet. 

Liva, Tulshøjvej: 

 - Ny leder og pædagog ansat, go mavefornemmelse. 

Jeanette + Mette, personalesituation: 

- Har haft besøg af Mette i dagplejen i samarbejde med FOA. Sætte fokus på dagplejen og 

personale trivsel. 

- Dagplejen skal evt. have en cykel til børnene. 

2. Fremlæggelse af budget/regnskab 2020/2021 v. Klaus (19-19.40) 

- Hvordan ser regnskabet for det forgangne år ud? 

- Hvordan ser budgettet for det kommende år ud? 

- Spørgsmål/uddybelser til ovenstående? 

Klaus Juul Sørensen deltager i mødet for at fremlægge økonomien i dagtilbuddet. 

- 2020 resultat: overskud på ca. 888 tusind kroner  

- Aarhus kommunes grænse for overskud 1.43 % < 5.0 % for at undgå besparelser 

- Der henvises i helhed til regnskabet og præsentationen for detaljer om regnskabet 

- Der er fremlagt forbrug og budget for hver institution 

 

Klaus fremlægger budget for 2021 

Der er sket en reduktion i forhold til 2020 på ca. 8% i antallet af børn og dermed i 

grundbevillingen 

- Der henvises til præsentationen for detaljer om budgettildelingen både på hele området og 

for de enkelte institutioner 

 

Spørgsmål til økonomi: 

Niels Kristian: Hvem fastsætter budgettet? 

- Ledelsen i dagtilbuddet fastlægger tildelingen af puljer for budgettet i samarbejde med de 

enkelte institutioner 

Niels Kristian: Mangler grafisk overblik over hvordan pengene bruges (størrelsen på de enkelte 

puljer) 

- Klaus laver bilag 

Palle: Hvilke udfordringer ser I (til Mette og Klaus)? 

- Faldende børnetal = færre penge, ikke det samme som besparelser dog. Klares fx. med 

naturlig afgang af personale 

Palle: spørger til hvorved vi kan se at flere midler er tildelt politisk? 

- Klaus: der er gennemført en sparerunde på et par procenter på grundbevillingen i Aarhus 

Kommune + der er kommet midler til på visse områder. 

-  

3. Udtalelse ang. Kvalitetsopfølgning og tilsyn v. Mette Guldager (19.40-19.55) 



Mette: giver indflyvning til emnet. Note, der er ikke tale om et høringssvar men om et notat. 

Maria: Lang men udemærket rapport. Lidt svær at interagere med. 

- Fordeling af personale hen over dagen, få personaler midt på dagen i børnehaven - 

udfordring? 

- Børnehaverne vurderes lavere kvalitet end vuggestuerne 

- Kvalitet af udendørsleg er for lav 

- Generelt fokus på børnehaven - synes at halte lidt 

- Undrer sig over at der ikke tages bedre imod de sprogtilbud der er 

- Kan ikke finde noget noteret om overgange (e.g. personaleskift, stueskift etc.) 

Marie Kathrine: 

- Der mangler fokus på børnenes trivsel og pædagogernes 

- Sprogtilbud til tosprogede er udfordrende fx. pga. forældres manglende evner 

- Sundhed kost og bevægelse skal ikke kun ses i lyset af udsatte børns situation men alle børn 

- Udskiftning af pædagoger udfordrende, reklamefremstød? 

Mette: 

- Vedr. Read: har været udfordrende pga. corona, men der bliver arbejdet med det rundt 

omkring 

- Personale rekruttering: samarbejde med VIA for at sætte fokus på mere uddannet personale. 

Der mangler pt. gode ansøgere 

- Sundhed trivsel og bevægelse: enig i at man kunne fokusere mere på alle børn i den 

forbindelse 

Rundbordssamtale om pædagoger og forberedelse. 

 

4. Drøftelse ift. implementering af AULA, som erstatter Børneintra (19.55-20.20) 

- Hvordan skal vi kommunikere? 

- Videreformidling til forældrerådene 

Mette: giver indflyvning til emnet. Giver orientering af div. udfordringer. 

Niels Kristian: Spørger til onboarding strategi. Mette: Denne er endnu ikke fremlagt. Der 

uddannes personale og både forældre og personale får indføring i systemet. 

Marie Kathrine: Vil begge børn (fra skole og dagtilbud) være synlige i det samme login i Aula? 

Mette: Ja. 

Maria: Indhold meget individuelt fra institution til institution. Fokus på indhold der giver 

mening i forhold til forældresamarbejde og materiale der er relevant pædagogisk i stedet for 

hvad der er "hyggeligt" 

Marie Kathrine: Synes der skal være et lavt niveau af billeder (de er besværlige) 

Palle: billeder kan være et benspænd men i dagtilbuddet kan det være nødvendigt fordi børn 

er sværere at få information ud af når de er yngre. 

Maria: billeder har større værdi i vuggestue end i en skole. 

Marie Kathrine: tekst kan mere end billeder fordi man er tvunget til at reflektere over hvad var 

det vigtige i dag mere end det et tilfældigt situationsbillede 



Niels Kristian: vi skal af med "dagens afrapportering" i billeder 

Mikkel: kan man lave et rul med en "dag" med fokus på ét barn ad gangen? 

Palle: Har prøvet ovenstående med succes tidligere sted 

Jeanette: billeder sluger meget tid fra børnene 

Maria: Digital dannelse er også en del af spørgsmålet om hvor meget vi skal dokumentere 

vores børn. 

 

5. Bearbejdning/udarbejdelse af princip (20.20-20.50) 

- Godkendelse af princip fra sidste møde: Overgang mellem hjem og dagtilbud 

- Udarbejdelse af nyt princip: Godkendelse af Budget/regnskab 

Vi har besluttet at tage punktet om principper næste gang pga. tidspres på dagens møde. 

 

6. Eventuelt (20.50-21.00) 

- Palle spørger til hvorfor legepladsen på Neptunvej er aflåst uden for åbningstid? 

Ingen kender svar. Mette undersøger. 


