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1. Udarbejdelse af høringssvar på spareforslagene. 

 
Høringssvar er blevet kvalificeret specifikt i forhold til arbejdsmiljø og forslaget om 

sammenlægning Beder Dagtilbud og Malling Dagtilbud. 
 
Budget 2019. 

Aarhus Kommune står over for at skulle tilpasse budgettet for 2019 og de kommende 

år. I forhold til forudsætningerne i budgettet for 2018, mangler der 241 millioner 
kroner i 2019 voksende til 273 millioner kroner i 2022. 

Overordnet tidsplan for besparelser 2019-2022 : 

12. september Frist for at fremsende høringssvar. 

17.-21. september Budget forhandlinger. 

11. oktober  Anden behandling af budgettet i byrådet. 

Oktober-december Høring skolestruktur. 

November  Udpegning af administrative ledere. 

1.marts                       Endelig vedtagelse af ny skolestruktur. 
 

Februar-marts Udpegning af skoleledere. 
  Udpegning af dagtilbudsledere. 
 

Marts  Udpegning af pædagogiske ledere for dagplejeafdelinger. 

 

2. Fuldenvej 140 

Orientering om hvor vi er i processen. 

 
Fremtidig brug af Byagervej: 
Ann(konsulent fra PLAN) vurderer at de to huse går i tomgang efter I flytter. Hvornår 

husene åbner igen (halvt år, 2 år, etc.) er ikke afklaret. Det er lettere at udtale sig 
om, når vi kommer tættere på.  

I kan være med til at påvirke, hvordan de to institutioner skal åbne/lukke og Ann vil 
gerne holde et møde med jer om det. F.eks. kan det være strategisk klogt at lade de 
to huse på Byagervej gå i tomgang et stykke tid efter I flytter, så der ikke opstår en 

situation, hvor forældre og personale forstår det som en mulighed at blive på 
Byagervej.  

 
 



Normering Fuldenvej : 
Med tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper er normeringen på Fuldenvej 

36/60 som udgangspunkt. I nogle perioder af året kan der være op til 39/73 børn i 
institutionen (når intervalpladser og vippepladser er i brug op mod sommerferien). 
Hvis Smilehullets normering er lavere end det, når I flytter, tager I den normering 

med jer, men huset kan opnormeres til den ovenstående normering.  
 

 

     
3. OmrådeMED 
     
     Orientering fra Område-MED. 

• Drejebog/rammepapir for sammenflytning mellem skole og klub. 

• Drøftelse af prøvehandlinger vedrørende frivillighedsåret. 
• Ekstern audit. 

• Social kapital, APV, kort orientering om proces. 
• Arbejdsmiljø. 
• Sygefravær. 

• Økonomi. 
• Høringsfrist om styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser. 

• Videndeling og opmærksomhedspunkter med APSA vinkel. 
 
     Referater mailes til MED-repræsentanterne og lægges på Personaleintra. 

 
      

 

4. TR og frivillighed. 
    Charlotte og Lotte gav referat fra temadag ”TR og frivillighed”. På temadagen blev 

     der sat fokus på TR’s særlige rolle og ansvar når der arbejdes med frivillige og 
     medborgerskab på kommunens arbejdspladser. 

 
     Der er ikke behov for kursus for MED om frivillighed og medborgerskab. 
 

     Niveauet for samarbejdet med frivillige er passende her i Beder : 
• Bedsteforældredage 

• Arbejdsdage 
• Dagtilbudsbestyrelse 
• Forældreråd 

• Pædagogiske aktiviteter med forældre f.eks. musik, Politi m.m. 
• Besøg på plejehjem. 

 
    I forhold til tavshedspligt, attester, forsikring m.m. er der behov for at der  
     udarbejdes en retningslinje for frivillighed og medborgerskab – Lotte udarbejder  
     forslag til retningslinje. 

 
 

 
 



5. Punkter til næste møde. 
 
     Status budget 2019. 

     Forslag til retningslinje for frivillighed og medborgerskab. 

     Tema til høring – Sundhedspolitik i Beder Dagtilbud. 
     Audit – Beder Dagtilbud september 2018.  

     Cpr.nr. på mobil. 

      
 
 


