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1. Nyt fra formanden  

 

    Høringssvar : Børn og unges spareforslag budget 2016-2019. 

 

    Forligspartierne er enige om, at den andel af selvstyrebufferen på 26,4 mio. 

    kr., som skal tilfalde Børn og Unge, bruges til at afbøde besparelserne i Børn  

    og Unge. Beløbet udgør 9,8 mio.kr.. Det vil sige, at der mangler at blive  

    fundet besparelser for 5,4 mio. kr. i 2017 stigende til 7,4 mio.kr. i 2019. 

 

    Forligspartierne er enige om, at besparelserne findes på følgende måde : 

 

 1,5 mio. kr. ved reduktion af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO fra 2017. 

 1,5 mio. kr. ved reduktion i budgettet til tværfaglig enhed fra 2017. 

 2,1 mio. kr. ved, at der ikke er lokale innovationsmidler i Børn og Unge 

fra 2017. 

 0,3 mio. kr. ved øget brugerbetaling på Sahl Lejrskole fra 2017. 

 2,0 mio. kr. ved oprettelse af bygningstekniske fællesskaber fra 2018. 

     

 

    Høringssvar : RULL midler, der er til disposition i budgetperioden 2016-19. 

 

 

 

2. Kvartalsstatus budget 2016 

 

    Der blev udleveret notat om status på budget 2016 i den enkelte afdeling. 

 

    Vores administrative medarbejder Jeanette Lyngby har pr. 1. Maj fået anden 

    stilling. Administrativ medarbejder Anne xx overtager Jeanettes opgaver. 

    Administrativ leder Dorthe Reinholt på Beder skole overtager alle opgaver, 

    som er relateret til økonomistyring. 

 

    Overflytning af børn mellem dagtilbudsafdelingerne i Beder. 

 

    Med henblik på at skabe økonomiske bæredygtige dagtilbudsafdelinger  

    er det besluttet, at overflytninger kun gennemføres såfremt der er  

    væsentlige udfordringer med samarbejdet om barnet mellem forældre og  

    medarbejdere. Dagtilbudsbestyrelsen bakker op om dette princip for  

    overflytning af børn mellem dagtilbudsafdelingerne. 



 

 

3. Fra analog til digital information. 

     

    Vi diskuterede om vi pr. én bestemt dato skal gå fra analog (papirform) til 

    udelukkende digital information via Børneintra. Tilbagemeldingerne var  

    meget delte og mange perspektiver kom frem. 

    Dagtilbudsleder konkluderede, at hun vil anbefale at 1-3 dagtilbudsafdelin 

    ger som forsøg pr. 1. August 2016 og ét år frem erstatter al information i 

    papirform med digital information.  

      

 

4. Valg - kostordning/ikke kostordning i Beder Dagtilbud. 

 

    Der er lavet en plan  for den kommende valgprocedure i november 2016.  

 

    Datoerne er følgende : 

 

    Torsdag den 10. November. 

    Afstemning om aldersopdelt fravalg af frokostmåltid i Amaliegården,  

    Grønnebakken og Himmelblå. 

 

    Torsdag den 17. November. 

    Afstemning om fravalg af frokostmåltid i alle dagtilbud. 

 

 

 

5. Ny revideret børne- og ungepolitik. 

 

    Aarhus Kommune  har fået ny Børne – og ungepolitik. 

 

    Vision : 

    Alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at  

    realisere deres personlige, sociale og faglige potentiale. 

 

    Med andre ord skal alle børn og unge : 

 Glade, sunde og have selvværd. 

 Personligt robuste, livduelige og kreative børn og unge, der bliver så 

dygtige, som de kan og er rustede til at møde fremtidens udfordringer. 

 Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det. 

 Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. 

 Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt. 

 

 



 

6. Alle 3-årige børn sprogvurderes i Aarhus Kommune. 

 

    Byrådet har med vedtagelse af budgettet for 2016 vedtaget, at alle 

    3-årige i Aarhus   Kommune skal sprogvurderes gældende fra  

    1. Januar 2016.  

 

     Derfor er en sprogvurdering heller ikke i udgangspunktet noget,  

     som forældrene kan takke nej til. Retningslinjerne i  

     dagtilbudslovens § 11 og §12 er imidlertid ikke sat ud af spil med Byrådets  

     beslutning. 

 

     Forældre der modsætter sig sprogvurdering af barn : 

     • Vi skal understrege at sprogvurdering er fast praksis i  

                Aarhus Kommunes dagtilbud. 

     • Vi skal henholde os til Dagtilbudslovens §11, stk 1. : Der skal 

                foretages sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærds 

                mæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at  

                barnet kan have behov for sprogstimulering. 

 

     Hvis ikke dagtilbuddet har en formodning om sprogstøttebehov : 

     • Indsendes scoringsark, hvor feltet ”ikke gennemført  

                sprogvurdering” er af-krydset, og hvor der er anført  

                begrundelse herfor.  

 

 

7. Punkter til næste møde. 

 

    Politik for anvendelse af sponsorer og fonde. 

 

    Dagplejens økonomiske bæredygtighed. 

 

     

 

     

           

 

 

 


