
Referat 
Dagtilbudsbestyrelse 
Tirsdag den 9. Januar 2018 
 
 

1.Budget 2018. 
 
    Den administrative leder Dorthe Reinholdt fremlægger rammen for budget 
2018. 

 
    Principper for budget 2018 blev godkendt med 2 tilføjelser : 

    
    Afsnit : Dagplejen 

• Dagplejen bidrager ikke økonomisk til fælles poster i Beder Dagtilbud. 
Teknisk set er der valgt denne form med henblik på at dokumentere 

følgende vilkår : budgettildelingsmodellen genere et underskud på det 
samlede Beder Dagtilbud (bundlinjen). 

 
    Afsnit : Økonomistyring. 

• Det enkelte dagtilbud må oparbejde et årligt underskud pr. år på -2,50% 
og et underskud pr. år på 5%. Såfremt rammen overskrides for årligt 

underskud, udarbejdes, med rettidig omhu, en plan for afvikling af årligt 

underskud over 2,50%. 
 
 

 
3. Fællespasning 2018. 
 
     Plan for fællespasning 2018 blev godkendt. I planen er der 

     forbrugt 18 dage – ”loftet” er 20 dage. 
 

     Det enkelte dagtilbud lægger hurtigst muligt dato for pædagogisk dag på 
     Børneintra. 

 
 

4.Kvalitetssamtale den 17. Januar kl. 12.30-15.00. 
 
    Camilla (Grønnebakken) og Katrine (Dagplejen Beder/Malling) deltager i  
    samtalen. 

 
 
 
 

 



5. Arbejdsgruppen ”Frokostmåltid”. 
 
    2018 er året, hvor vi skal have valg vedrørende frokostmåltid i den enkelte 
     afdeling. 

 
     Camilla (Grønnebakken) indsamler data fra Malling dagtilbud (egen 

     produktion) og Lotte indsamler data fra Skåde dagtilbud (ekstern 

     leverandør). 

 
 
6. Forældremøder. 
 
    Udsagn fra vidensdeling : 

• Fælles orientering skal være kort og præcist. 
• Fokus på det nære – hverdagen/dagligdagen i børnegruppen.  

• Opdeling vuggestuegrupper og børnehavegrupper 
• Fokus på det sociale samvær mellem forældre. 

• ”Spis sammen-aftener” (gruppevis) – socialt samvær. 
• Arbejdsdage – socialt samvær. 

• Det skal være hyggeligt – god mad, kolde øl, kold hvidvin. 
• Forældre byder nye familier velkomne. 

• Vigtigt at alle medarbejdere deltager i forældremødet. 

 

 
7. Information om Fuldenvej 140 – Smilehullet. 

 
    God proces. Skitseforslag til om- og tilbygning til eksisterende bygning  

     fremlægges ultimo januar.  

 
    Den nye bygning forventes ibrugtaget i efterårsferien 2019.  

 
 

8. Kommende punkter. 
 

• Opfølgning på kvalitetssamtalen medio januar. 

• Dataindsamling – frokostmåltidet. 
• Regnskab 2017. 

    
 

 

 
 

 


