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Referat 
Dagtilbudsbestyrelse Beder Dagtilbud. 

Mandag den 23. Oktober 2017 
 

1.Konstituering - dagtilbudsbestyrelse. 
 
    Forretningsorden for dagtilbudsbestyrelsen godkendt (vedhæftet som fil). 
 

    Formand er Camilla Tønnesen (Grønnebakken)  
 
    Næstformand er Thomas Guldbrandsen (Amaliegården). 

    Mailliste er vedhæftet som fil. 
 

    Følgende medarbejderrepræsentanter har stemmeret :  
    Lonnie (Dagplejen Beder/Malling). 
    Inge (Amaliegården). 

    Anette (børnehaven Smilehullet). 
 

    Mailliste er vedhæftet referat. 
 

     
    Onsdag den 8. November kl. 17.00-19.00 : Rådmandens dialogmøde 

    med bestyrelser. 

 
    Mødet er for alle byens bestyrelser, på tværs af dagtilbud, skoler, HU- og 
    FU-området.  
 

    Deadline for tilmelding er onsdag den 1. November. 
     

    Århus forældreorganisation. 
 
    Det anbefales at tilmelde sig nyhedsmails fra Århus forældreorganisation. 

 
 

2. Kvartalsstatus budget 2017.  
 
    Forventet regnskab – August 2017 og Oktober 2017. Forventet regnskab er 
    gennemgået og udleveret som bilag. 

 
    Normeringsoversigt 1. Oktober 2017. Normeringsoversigt er gennemgået og  

    udleveret. 
  

 
3. Status på flytning til Fuldenvej 140. 
 
    Proces-og projektleder Anne Marie Due Schmidt (PLAN) er i færd med at 
     igangsætte projektet vedrørende etablering af 6-gruppers dagtilbud på Fuldenvej  

     140.  
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     Konsulent fra Planlægning Børn og Unge besigtiger Fuldenvej 140 sammen med en 

     ekstern arkitekt inden opstartsmødet. Processen starter op med møde den 7.  

     November og byggeriet går tidligst i gang sidst på foråret – forsommeren 2018. 

 

4. Lukketider i dagtilbud. 
 
    De generelle regler vedrørende lukketider i dagtilbuddene er blevet 

     justeret. 
 

     Princip : 
     Det betyder, at når det sidste barn er hentet, må personalet gerne lukke 

     før tid, såfremt det er aftalt med lederen, og personalet ønsker at  

     afspadsere den resterende tid. Ønsker personalet ikke at afspadsere, er  
     det lederens ansvar at sørge for, at der er andre opgaver, som kan løses. 

 
     Det er den enkelte dagtilbudsbestyrelse, som skal formulere et princip for, 

     hvorledes de justerede regler skal udmøntes lokalt. 
 

     Dagtilbudsbestyrelsen kan tilslutte sig/godkende ovenstående princip. 
 

     Særstandpunkt : 
     Grønnebakkens holdning er, at det skal være op til den enkelte institution i 

     dagtilbuddet, at vurdere om det giver mening for dem, at justere 
     lukketiderne.   

 

 

5. Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017.  
 
     Vi tog en runde på : 

• De 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene. 
• De 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. 

 
    Vi har besluttet at have fokus på følgende udviklingspunkt : 
 

     Du har en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns 
     trivsel, læring og udvikling (fx ved at læse sammen med barnet). 

 
 

6. LokalUdviklingsPlan 2016-17. 
 

    Punktet er ikke nået – punkt til næste møde. 
 

 
7. Kommende punkter. 
     Kvalitetsrapport 2017 – kvalitetssamtale den 17. Januar kl. 12.30-15.00 
     Arbejdsgruppen ”Frokostmåltid”. 

     LokalUdviklingsplan 2016-17. 
     Vidensdeling : Fremmødet til forældremøder.  


