
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 28/3-22 kl. 17-18.30 i Jorden Rundt 

Referent – T5 (for flyverhøjen) 

Tilstedeværende: Klaus (adm. Medarb.), Mette G, Christina (PL Jorden Rundt), Liva (T5), Lára 
(Kløverhulen), Camilla (Holme Børnehus), Kamilla (Elverhøj) 

Fraværende: Jorden rundt, Holmetræet, Flyverhøjen, VG65, Dagplejen 

Tema – Budget/regnskab + oplæg ang. minimumsnormeringer 

1. Velkomst og rundvisning (17-17.10)  

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse (17.10-17.20) 

Formål med punktet:  

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

Intet nyt 

3. Nye punkter til nyhedsbrevet (17.20-17.30) 

Nyhedsbrevet udsendes 4 gange om året, og i hver udgave har bestyrelsen mulighed for 
at informere/give input til emner vi finder relevante at dele med resten af 
forældregruppen i dagtilbuddet. 

- Se tidligere udgivelser her: https://sites.google.com/aaks.dk/nyhedsbrev-til-
foraeldre/efter%C3%A5r-2021 

Det er blevet besluttet at vi forsøger i et år mere med nyhedsbrevet, men tager de indkomne 
kommentarer fra forældrerådene til efterretning. 

Udpluk af kommentarer: De fleste synes, det er en rigtig fin ide, at man som forældre nogle gange får 

faglige inputs, men de fleste ville være tilfredsstillet ved at modtage en kort besked om “Hey, her er der en 

spændende vinkel eller måde at arbejde med børns sprog”... og så et vedhæftet link til den kilde, som 

nyhedsbrevet alligevel tager udspring i - fx en god artikel, kopi/skanning af kapitel i et bog eller lignende 

 Nyhedsbrevet skal åbnes via link, hvilket kan skabe en barriere og gør det mindre tilgængeligt, da der 

skal flere klik/handling til at nå indholdet. Evt. vil et nyt format til nyhedsbrevet være mere virksomt, fx 

som plakat med de vigtigste pointer og henvisning til, hvor man kan læse mere. 

- Indholdet er omfangsrigt og tungt. Man kunne overveje mindre tekst og i stedet en større hyppighed 

for nyhedsbrevet, fx ”månedens tema”. Dette vil gøre kommunikationen mere ’spiselig’.  

https://sites.google.com/aaks.dk/nyhedsbrev-til-foraeldre/efter%C3%A5r-2021
https://sites.google.com/aaks.dk/nyhedsbrev-til-foraeldre/efter%C3%A5r-2021


4. Gennemgang af budget/regnskab 2021/2022 ved Klaus (17.30-18.10) (se vedhæftede oplæg) 

- Oplæg ang. minimumsnormeringer 

Regnskab for 2021 går i minus ca. 500.000 hvilket svarer til ”ingenting” i det store regnskab, så det er 

positivt 😊 

Budget 2022 på ca. 53 mill., der skal være ekstra fokus på enkelte punkter ift. rengøring, fravær m.m. 

Minimumsnormeringer er godt i gang og lagt oven i budgettet, men kan nogle gange være svært at se, 
da det ikke tager højde for blandt andet fravær, og derfor ligner at det indgår i drift i stedet for at være 
flødeskum. 

5. Bearbejdning/udarbejdelse af princip (18.10-18.25) 

- Godkendelse af princip fra forrige møde: Kommunikation mellem institution og forældre 

ifm. overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave er godkendt d.d. 

- Udarbejdelse af nyt princip: kommunikation ifm. overgang mellem vg/dp og børnehave 
udsat til næste gang. 

6. Eventuelt (18.25-18.30) 

- Opdatering ift. høringssvar – Bestyrelsen har ikke sendt noget samlet ind, men ÅFO og 

ledernes organisation har begge sendt ind. 

- Stemningsspørgsmål ang. hjælp til kommende Ukrainske børn i dagtilbuddet – bestyrelsen er 

positive overfor dette, og afventer nu om vi får nogle af disse børn i vores dagtilbud. 

- Hurtig status ang. ansættelse af PL i VG65 – fristen er udløbet og der er relevante kandidater. 

- PL i Elverhøj er gravid, man er i proces ift. at finde den gode løsning. 


