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Referat 
Dagtilbudsbestyrelse Beder Dagtilbud. 

Mandag den 24. Oktober 2016 
 
 
 

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

    fil). 
 

    Claus Hansesgaard (Himmelblå) blev valgt som formand. 
 

    Ditte Blok Grabow (Dagplejen Beder/Malling blev valgt som næstformand. 
 

    Mailliste er vedhæftet som fil. 

 
    Følgende medarbejderrepræsentanter har stemmeret :  

    Kaja (Vuggestuen Smilehullet). 
    Tina (Himmelblå). 

    Maja (Grønnebakken). 
 

     
    Mandag den 14. November kl. 17.00-19.00 : Rådmandens dialogmøde 

    med bestyrelser. 
 

 

2. Kvartalsstatus budget 2016.  
 
    Notat ”Forventet regnskab for 2016” blev gennemgået. Såfremt de sidste to 

     måneder går planmæssigt, lykkes det at reducere vores akkumulerede 
     underskud med 300.000 kr. 

 
     Stadig forstærket opmærksomhed på den politisk besluttet ramme for  

     Dagplejen. 

 
 

 
3. Status på flytning til Fuldenvej 140. 

 
    De RULL-midler (politisk beslutning 2014) der er afsat til ombygning og 
     flytning er fortsat til rådighed. Det forventes, at der kan gå op til 3 år inden  

     projektet står klar til indflytning. 

 
 
4. Kostordning/ikke kostordning i Beder Dagtilbud. 
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     Der er lavet principper for valgprocedure i november og informationsbrev 

      til alle forældre. Informationsbrevet sendes ud i uge 44. 

 
    Informationsbrev er vedhæftet som fil. 

 
     

    Dato for valg : Torsdag den 17. November. 
     

 
5. Drøftelse (udskudt til næste møde):  
    Forældrekarakteren anno 2016     
 

     Forældres stigende behov for at manifeste egne meninger og holdninger er  
     stigende.  

      
     Forældres behov for vejledning her og nu i forhold til almen opdragelse af 

     barnet er stigende. 
 

             
     Henvendelser fra forældre er stigende : 

 
Ansatte på dagtilbud og skoler oplever af og til, at de bliver kontaktet af 

forældre eller andre, som udtrykker bekymring for et barn, som ikke er deres 
eget. De pågældende vil gerne fortælle deres bekymring og ønsker, at ” nogen 

skal gøre noget”, men de ønsker samtidig at være anonyme. 
Hvis vedkommende, der henvender sig, har præsenteret sig (eller vi i forvejen 

kender vedkommendes navn) har vi pligt til at notere navnet på den 

pågældende samt, hvad vedkommende har fortalt. 

Hvis vi vurderer, at der er behov for at lave en underretning til 

Socialforvaltningen på baggrund af det fortalte, skal navnet på den pågældende 

også oplyses over for Socialforvaltningen. 

Der kan således ikke garanteres anonymitet. 

Det er derfor vigtigt med det samme at gøre det klart for den person, der 

henvender sig med en bekymring, at hvis vedkommende oplyser sit navn (eller 

vi i forvejen kender vedkommendes navn), så kan personen ikke længere være 

anonym. 

Man kan oplyse om, at vedkommende har mulighed for selv at lave en anonym 

underretning via Aarhus Kommunes hjemmeside. 

Forslag : Ovenstående ”skriv” laves til en pjece til forældre samt der 

udarbejdes en procedure for medarbejders håndtering af henvendelser fra 

forældre, som udtrykker bekymring for et barn, som ikke er deres eget.  

 

6. Drøftelse (udskudt til næste møde):  
    Politik for anvendelse af sponsorer og fonde.     
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7. Eventuelt. 


