
REFERAT 
DAGTILBUDSBESTYRELSESMØDE 
Torsdag den 23. april 2015.  
 

 

1. Høring vedrørende udmøntning af effektiviseringer 2016-18 samt  

    fælles mål 0-6 år. 

 

    Fælles forståelse af høringsmaterialet og der blev givet input til høringssvar.  

    Dagtilbudsbestyrelse og DagtilbudsMED laver et fælles høringssvar. 

 

    Pixi-udgave af høringsmaterialet kan læses på Børneintra. 

 

    Høringssvar til kommentering (deadline torsdag den 30. april) vedhæftet som fil. 

 

 2. Siden sidst i de enkelte huse – hvad har forældrerådet fokus på ?  

 

     Dagplejen : 

     Arbejdsdag med fællesspisning. 

     Dagplejedag i maj. 

     Sommerudflugt til Peter Sabroe lejren for alle dagplejebørn. 

     Bedsteforældredag. 

 

     Bekkasinen : 

     Ansættelse af pædagogisk leder pr. 1. august. 

     Spis med din stue (april). 

     Fredagskaffe for forældre. 

     Arbejdsdag i maj. 

 

     Bymosen : 

     Deltager i ansættelse af pædagogisk leder i Bekkasinen, da han/hun bliver  

     pædagogisk leder af Fuldenvej 140. 

     Planlægning af forældremøde i September. 

 

     Amaliegården : 

     Vandt konkurrencen i SuperBrugsen i Beder. Pengene bruges til en motorikbane og 

     redningsjolle på legepladsen. 

     Velkomstpjece. 

     Fællesspisning på den enkelte stue. 

     Arbejdsdag. 

 

     Himmelblå : 

     Planlægning af forældremøde i september. 

     Beskrivelse af dagens gang ud fra læringsmål f.eks. barnets motoriske udvikling i 



     hvert referat fra forældrerådsmøde. 

     Fokus på implementering af digital fremmøde. 

 

     

 

    Grønnebakken : 

    Etablering af facebook-gruppe. 

    Bruger billeder som dokumentation. Billederne beskriver hver dag nogle af dagens  

    Mange aktiviter. 

    Arbejdsdag. 

    Tema ”Gamle dage” som afsluttes med sommerfest for børn og forældre. 

 

 

3. Status på Lokaludviklingsplan 2014-16. 

 

    Det enkelte barns trivsel, læring og udvikling i børnefællesskabet. 

 

    Alle børn i Beder Dagtilbud sprogvurderes. Sprogvurderinger sendes ind løbende. 

 

    Læringsbesøgene medarbejder-medarbejdere, på tværs af afdelingerne, starter i 

    maj 2015.  

 

    Kommunikation. Forældre-medarbejder-fællesskaber. 

 

    Stadig fokus på forventningsafstemning. 

 

    Pjecen ”Respekt for grænser” er klar til at komme i trykken. Pjecens indhold skal  

    anvendes som dialogværktøj mellem medarbejder-medarbejder og  

    forældre-medarbejder. 

 

    Sundhed : Mindske overvægt. 

 

    Børnelæge fra B/U kommer i efteråret 2015 og holder oplæg for medarbejdere  

    om børn og overvægt. Målet er at få en fælles definition af begrebet overvægt. 

 

 

4. Reorganisering af dagplejen område Oddervej. 

 

    STOR ROS til Claus, bestyrelsesformanden, for at have lavet et supert høringssvar, 

    som indeholder de mange tilkendegivelser på de forberedende bestyrelsesmøder.  

 

    Resultatet af høringsprocessen er at Malling, Solbjerg og Mårslet har sagt ja til den 

    foreslåede nye organisering og Beder har sagt nej – så vi afventer rådmandens  

    beslutning for den kommende organisering. 



 

    Rådmanden har pålagt Børn og Unge at lave en analyse af dagplejen i Aarhus 

    Kommune. 

 

 

 

 

 

 

5. Siden sidst fra dagtilbudslederen. 

 

    Fuldenvej 140. 

    Der går rygter om, at Beder skole skal bruge Fuldenvej 140 i det kommende  

    skoleår. Dette er bekræftet af Lars, skoleleder på Beder skole. Lars er blevet  

    orienteret af BYG i Børn og Unge. Lotte har sendt en forespørgsel til PLANLÆGNING  

    i Børn og Unge i forhold til at få det bekræftet. Nærmere orientering på Børneintra 

    og på de kommende forældremøder i september i Bymosen og i Bekkasinen. 

 

    Ansættelse af pædagogisk leder af Bekkasinen og på sigt Fuldenvej 140. 

    Stillingen er opslået eksternt og der kører en ansættelsesproces i maj og juni.  

    Vi forventer at den pædagogiske leder ansættes pr. 1. august 2015.  

 

 

6. Eventuelt. 


