
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15/11-22 i Holme Børnehus 

Referent – Holmetræet 

Tilstedeværende: Bente PL, Mette G, Liva (T5), Pernille (Flyverhøjen), Asta (Holme børnehus), Lara 
næstformand (Kløverhulen), Louise (Jorden Rundt), Astrid (Holmetræet), Katrine (DP) 

Fraværende: Kamilla (Elverhøj), Gøkce (VG65) 

Tema – Forældretilfredshedsundersøgelse 

1. Velkomst og rundvisning  

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse  

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: Der er noget udskiftning i personale undervejs, ellers intet nyt af overordnet betydning. 

Jorden rundt: Der er godt ro på blandt de faste med nogle afløsere. 

Flyverhøjen: Der arbejdes med sproglige læringsmiljøer blandt medarbejdere. Mange studerende - positivt. 

Holmetræet: Ledelse på vej tilbage, konstitueret ledelse har fungeret støjfrit fra forældrenes perspektiv. 

Holme Børnehus: Indbrud, ellers intet nyt af overordnet betydning 

DP: Gæstedagpleje tilknyttet Holme Børnehus fungerer fint. Se ellers under Evt. 

Tulshøjvej 5: konstitueret ledelse, fast leder starter stille op fra d. 18. nov. Ellers intet nyt af overordnet 

betydning. 

Dagtilbud:  

• Kort om fravær af ledelsespersonale, som ikke er stressrelateret. Hvad angår sygefravær, er Holme-

Rundhøj dagtilbud mindre ramt end andre dagtilbud i det sydlige Aarhus Kommune. 

• Vi har nedgang i børnetal, fordi andre dagtilbud er i gang med at (ud)bygge store institutioner. 

• Bevidst valg at arbejde med de studerende, dagtilbuddet er med I et pilotprojekt og huser derfor særlig 

mange førsteårsstuderende. Motivationen er at bidrage til uddannelsen, men tiltaget giver også 

økonomisk værdi for dagtilbuddet. 

• Hvis nogle forældre/afdelinger oplever, at der ikke kommer vikarer ind med det samme, når der er 

sygdom blandt fast personale, skyldes det, at dagtilbuddet overordnet set kører lidt med overnorm 

pga. nedgang i børnetal. Ledelsen har stor fokus på økonomi for at afslutte året i 0 efter en dyr start på 

året (Corona). 

• Jorden rundt skal fra næste år klare sig uden ekstra tilskud (”sociale midler”, der tildeles pga. 

socioøkonomien i lokalområdet.) 

• Børn og unge skal spare 110 mio. samlet – jf. udkast sendt i høring. Dagtilbudsområdet er ikke så hårdt 

ramt som andre områder. 



• Udkig på økonomi-fokus på bestyrelsesmøde i starten af det nye år: Minimumsnormering slår ikke 

igennem som håbet, pga. andre mer-omkostninger (nye skraldespande, ny rengøringskontrakt, el- og 

varmeregninger) 

 

3. Gennemgang af Forældretilfredshedsundersøgelse  

Mette introducerer undersøgelse og mødematerialet. Medlemmerne drøftede særligt: 

• Samarbejdet mellem dagtilbuddet og de lokale folkeskoler (Holme Skole og Rundhøjskole). Mette 

fortæller, at der er stor fokus på at sikre en god overgang for børnene bl.a. igennem samarbejdet med 

skolelederne og Hørhave-dagen.  

• Den samlede tilfredshed. Mette oplyser, at der er kun 3 til 4 børn ud af 600, der årligt benytter sig af 

muligheden for at skifte afdeling indenfor dagtilbuddet. Mette kommer desuden ind i kun 2 til 3 sager 

mellem afdelinger/utilfredse forældre årligt. 

• Udsving mellem tilfredsheden fra afdeling til afdeling. Mette fortæller, at undersøgelsen i en vis grad 

afspejler forskellen i socioøkonomien, der gør sig gældende for de forskellige afdelinger. Undersøgelse 

giver i øvrigt anledning til gode drøftelser og forstås i videst udstrækning som dialogredskab. 

• Kommunikation mellem personale og forældre. Det er begrænset, hvor meget der kan klares i 

afleverings- og hente-situationen, samtidig er forældrene med på at personalet prioriterer samværet 

med børnene over (digital) kommunikation med hjemmet. Der ligger stadig en værdi i kommunikation 

via opslagstavlerne i garderoberne. 

Mette fortæller, at dagtilbuddets kommunikationsmedarbejder (Lone) har stor viden om  AULA. Lone 

kommer til prøve forskellige formater af, såsom AULA-café etc., plus evt. særlige tilbud til fx nye 

forældre og andre specifikke målgrupper. Dette forventes at være gavnligt ift. at præcisere oplysninger 

vedr. fremmødetider, der kan give økonomisk afkast for dagtilbuddet samlet set (personale/vikartimer 

bruges når børnene faktisk er til stede). 

 

4. Eventuelt  

- Nedgang af DP i områderne – skrivelse til rådmanden 

Katrine fortæller om stærk nedgang i antallet af dagplejetilbud i kommunal regi. Der er er mange 

dagplejere, der går på pension, og det er svært at rekruttere nye, muligvis pga. stigende huspriser i 

lokalområdet. Samtidig er der vækst i antallet af private dagplejere, hvorfor der defacto er tale om en 

privatisering af denne type pasning. Katrine og DP-repræsentanten i bestyrelsen for Skåde-Højbjerg 

Dagtilbud bryder sig ikke om denne udvikling, og overvejer derfor at følge op på en undersøgelse, som 

Niels-Christian (Katrines forgænger i bestyrelsen) havde sat i gang, fx med et brev til rådmanden for Børn og 

Unge. Medlemmerne aftalte, at punktet tages op på næste møde og/eller at Katrine gerne må dele 

brevudkast mhp. sparring med bestyrelsen. 

 

Næste møde: 1. februar kl. 17-18:30, Holmetræet. Referent: VG65. Tema: Budget og regnskab, evt. 

principper 

 


