
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Orientering vedr. kostordning mangler – det sættes på som punkt 5. 

2. Valg af referent 

- Anne påtog sig opgaven.  

3. ”Set og hørt – siden sidst” 
 
Anne Kathrine fortalte om et vellykket forældremøde i Østerskov, hvor medarbejdere og den 
pædagogiske leder havde inviteret forældre til børn i storbørnsgruppen til et fælles møde, med 
fokus på børnenes trivsel og hvordan det pædagogiske personale i Østerskov arbejde med 
børnene og hvordan forældrene kunne være med til at støtte op omkring dette arbejde. Det var et 
meget vellykket arrangement og et godt eksempel på hvordan der kan arbejde med samskabelse 
mellem institution og hjem. 
 
Lars lagde op til en runde, hvor bestyrelsen kunne melde ind med perspektiver og erfaringer fra 
Corona-perioden: 

- Der var en fælles drøftelse af at den hurtige aflevering og afhentning, ved lågen etc. kan 
betyde at man som forældre mister viden om hvad der sker i ens barns institution. 
Herunder at det ikke altid er muligt at få en samtale med sit barns pædagog. Dette er en 
opmærksomhed der også skal være omkring nye forældre, hvis børn er startet under 
Corona-perioden. Her var et forslag at man som institution kan afholde et fyraftensmøde 
for nye forældre udover de opstartssamtaler som institutionerne holder. 

- I tillæg til ovenstående fortalte medarbejderrepræsentanterne omkring deres oplevelser 
og hvordan man stadig ved behov kan få en ”udvidet garderobe samtale”. Der opfordres til 
at man som forældre tager fat i sit barns pædagog eller den pædagogiske leder, hvis man 
oplever behov.  

- Vejret som kommende udfordring. 
- Udelivet giver plads og rum – erfaringen er at man i løbet af Corona-perioden har oplevet 

et faldende konfliktniveau mellem børnene.  
 
Keld havde en række mindre orienteringspunkter:  

- Omkring budget, der har været et mindre forbrug af midler til vikarer i Corona-perioden, 
dette har betydet at forvaltningen har strammet op på denne post i form af en 
budgetreduktion til alle dagtilbud. (Beder-Malling dagtilbuds budget reduceret med kr. 
450.000)  

- Beder-Malling Dagtilbud deltager i et pilotprojekt omkring ”kendte voksne”. I pilotprojektet 
ansættes en række faste vikarer i dagtilbuddet, midlerne tages fra vikarmidler, hvilket vil 

betyde at det er faste og kendte vikarer som børn og medarbejdere i dagtilbuddet møder. 
Projektet bygger på positive erfaring fra Fredericia Kommune. 

- Fra 1. marts får hver institution 1 Chromebook / pr. 3 medarbejder – dette skulle gerne 
mindske udgifter til medarbejder computer.  

- Satellitten - ny vuggestue på Byagervej opstarter til november, pt. er 11 børn er indmeldt. 
Satellitten har en kapacitet på 24 børn. 

- I løbet af 2021 implementeres Aula og nye hjemmesider og Børneintra lukkes ned. 
- I forbindelse med de fremskudte anlægsinvesteringer har Beder-Malling et mindre forbrug 

på 200.000 kr. Disse bliver investeret, hvor der er behov i dagtilbuddet. 



 

 

- Skriv fra centralhold omk. overgange, er endnu ikke færdigt. 
På baggrund af orienteringspunkterne vil Keld gerne at der udarbejdes en model for, hvordan 
bestyrelsen fremadrettet bedst får orientering omkring mindre punkter. Det blev aftalt at Keld og 
Lars i samarbejde udarbejder en model for dette. 
 
4. Grønne mælkekasser: 
Baggrund for punktet er at der i foråret har været en børneulykke forårsaget af leg på/med grønne 
mælkekasser. Det er den anden ulykke med mælkekasserne. 
 
Præmissen for den fælles drøftelse af punktet var sikkerhed og juridiske overvejelser. Her blev det 
pointeret, at de grønne mælkekasser ikke er et godkendt legeredskab. Der findes et tilsvarende 
godkendt produkt som flere institutioner har indkøbt (bl.a. Amaliegården og Tværgade). 
 
Som indspil til drøftelsen havde personalet i Østerskov fremsendt et skriv og en udtalelse fra Mads 

Brodersen som er medejer af Vends Motorik- og Naturskole og som har stået for 
kompetenceudvikling af pædagoger bl.a. fra Østerskov. Indlægget stiller skarpt på to overordnede 
elementer 1) at børn og har ret til at falde og slå sig – og at dette er med til at udvikle dem, derfor 
skal legemiljøerne ikke være for beskyttede, men udfordre børnene. 2) At man som bestyrelse skal 
holde sig fra at handle på enkeltsager – men lade det pædagogiske personale foretage disse 
vurderinger. 
 
På baggrund af præmissen samt de enkelte indlæg var der en god debat og drøftelse i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vil gerne pointere at den bakker op omkring leg og motorik, og at legeredskaber som 
kasser er gode ift. ex. børns konstruktionslege. Børnenes leg skal ikke begrænses, men som 
bestyrelse kan vi ikke stå inden for at der på institutionernes legepladser er legeredskab, der ikke 
er godkendt, når der samtidig findes et produkt, der er og som giver børnene de samme 
udfoldelsesmuligheder. 
 
På baggrund af debatten stemte bestyrelsen om at fastsætte et princip, der betyder at der kun må 
forefindes godkendt legetøj og legeredskaber i institutionerne, dvs. legetøj og legeredskaber, der 
overholder de gældende krav og som er en del af indkøbsordningen i Aarhus Kommune. 
 
Princippet blev vedtaget enstemmigt. 
 
Princippet betyder, at de grønne mælkekasser fremadrettet ikke må være en del af 
legeredskaberne på legepladserne i Beder-Malling Dagtilbud. 
 
5. Orientering omkring frokostvalget 
Keld orienterede omkring de fra forvaltningen udmeldte rammer for frokostvalg. 

 
I Beder-Malling Dagtilbud er der i øjeblikket tre institutioner, der ikke har kostordning (Himmelblå, 
Amaliegården og Smilehullet) - de andre institutioner har egenproduktion. 
 
På mødet blev et indlæg fra personalet i Himmelblå præsenteret – Keld følger op på dette. 
 
På mødet blev det præciseret at det er vigtigt at de pædagogiske ledere og medarbejderne 
forholder sig objektivt og lader forældrene på et oplyst grundlag træffe deres egen beslutning. Der 



 

 

udsendes fra centralhold et skriv, der orienterer forældrene omkring de gældende regler og 
retningslinjer fra frokostvalget. 
 
På mødet blev de centralt definerede kravspecifikation præsenteret (det præsenterede var de 
krav der var gældende i 2019, men en ny vil lægge sig op ad denne). Kravsspecifikationen er 
rammen for udbud og hvad de enkelte institutioner kan forvente af levering.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig det fælles udbud for Aarhus Kommune, med afsæt i de præsenterede 
kravsspecifikationerne. Dette betyder at det er det fælles udbud som de tre institutioner, der ikke 
har kostordning, stemmer om.   
 
Afstemning sker i uge 47-49 og foregår digitalt. Der stemmes om et fravalg af kostordning. 
 
 

6. Opfølgningsliste 
Lars lavede en lille proces hvor bestyrelsesmedlemmerne kunne tilkendegive hvilke punkter på 
opfølgningslisten de vurderede var vigtigst. Der var her også mulighed for at komme med nye 
punkter. 
 
7. Budgetopfølgningsprincipper 
Jesper / Steffen blev valgt som forældrerepræsentanter til at indgå i arbejdsgruppen omkring 
budgetopfølgningsprincipper for Beder-Malling Dagtilbud. Mødet afholdes den 17. nov. 

 


