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Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde mandag den 28. maj 2018 kl. 17:15 i Tværgade. 

Deltagere:  

Dorthe Leick (konstitueret dagtilbudsleder) 
Lars Jakobsen (forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
Pernille Koukoumis (forældrerepræsentant Eghovedvej) 
Birte Overgård (pædagogsuppleant Ajstrupvej)  
Helle Petersen (pædagogrepræsentant Østerskov)  
Kristina Buch (pædagogrepræsentant Eghovedvej) 
Julie Kempel (pædagogsuppleant Tværgade) 

Afbud: 
Jane Kilt (dagtilbudsleder)  
Simon Milwertz Philipsen (forældrerepræsentant Østerskov) 
Tina Aagaard (forældresuppleant Østerskov) 
Lasse Madsen (forældrerepræsentant Ajstrupvej/næstformand)  
Louise Krogh (forældrerepræsentant Eghovedvej) 
 

Ordstyrer: 

Lars Jakobsen (forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
 

Referent: 

Lars Jakobsen (forældrerepræsentant Tværgade/formand) 

 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  

Torsdag d. 28. august 2018, kl. 17:15 på Eghovedvej. (sidste møde i denne periode) 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2 Godkendelse af referat af 22.03.2018  
• det aflyste møde, hvor Jane lavede 

info skriv. 

Godkendt, alle har fået tilsendt referatet, der var en 
status mail, om info i dagtilbuddet fra Jane. 
Dorthe ligger skrivet om "møde aflyst" og statusinfo 
fra Jane på INTRA 

3 Kort nyt fra institutionerne. Ajstrupvej: "Nære/kære dag" hvor en tæt relation til 
barnet kan komme på besøg i institutionen. 
Arrangeret af forældrerådet. I tidsrummet kl. 14.00-
16.00. 
"Affaldsuge" med opsamling af affald samt kreationer 
lavet af affald.  
"Krop og bevægelse" holdes i fokus i opdelte grupper.  
Vuggestuen er ude hver dag, hvor der tages 
udgangspunkt i hvad børnene bliver fanget af i nuet, 
hvor man bygger videre på det fra dag til dag til 
fortsat udvikling. 
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Østerskov: Haft 14 dage med venskabstema. 
Massage, turer på tværs af huset, fællessamling i 
fællesrummet.  
Stor oppakning til arbejdsdage ude som inde.  
Pædagogisk dag afholdt med en del nye og gode 
input. 
 
Tværgade: Glenn er kommet tilbage efter barsel.  
Afsluttet tema om at sanse og føle i naturen. Med 3 
dage på sheltertur, ud og hjem samme dag, for 
største del af huset.  
Nyt koncept for fredagssamling er under opsejling.  
Legepladsen er under opbygning med ny vold, 
rutsjebane og balancebane. 
Huset ønsker ny sovepolitik, efter besøg af 
sundhedsplejerske. (Fokus er på IKKE at vække børn i 
deres søvn samt nedskæring af tidsregistreringer for 
søvn.) 
 
Eghovedvej: Forberedt ansættelsen af ny daglig leder. 
De afventer de sidste ansøgere. 
BH: Morgengymnastik, med fokus på de store hjælper 
de små. 
"Ro i naturen" og brugen heraf, har været et tema. 
Vuggestuen: 7 små nye, tæt på hinanden.  
Yoga, med afslapning i fokus for den ældste del af 
gruppen. 

4 Nyt fra dagtilbudslederen: Der er flere ansøgere til stillingen som leder på 
Eghovedvej: 
Økonomi: Der er brugt en stor del af budgettet til 
klargøring af køkkenerne i de enkelte huse. Dette gør 
at der ikke er "overskud" af penge udover budgettet 
til det kommende år. Heraf er det stadig ukendt hvor 
mange nye børn der kommer ind i dagtilbuddet, når 
de kommende skolebørn skal starte. 

5 Status på madordningen i de enkelte 
huse. 

• Hvad går godt – hvad skal forbedres? 
Herunder betaling. 

 

Ajstrupvej: Meget glade for deres ordning, med 
"Guldmærke" i økologi der er lig med 90% økologi. 
Børnene er glade for det, men har fortsat naturlig 
skepsis i BH for de nye ting. Men de ansatte ser en 
positiv udvikling.  
Eftermiddagsmaden består af boller/frugt, med 
følelsen af børnene bliver mere mætte end tidligere. 
Betalingen er fortsat en udfordring, dog er der flere 
og flere der får sig tilmeldt betalingsordningen.  
Østerskov: 
Har haft ordningen med frokost lidt længere, og er 
fortsat meget tilfredse.  
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Der er udfordringer hos forældrerådet med 
indbetalingen til eftermiddagsmaden. 
Tværgade: Stor tilfredshed med ordningen, og deres 
køkkendame. Der bliver eksperimenteret med 
eftermiddagsmaden, så der bliver forsøgt med nye 
ting.  
Brødet til formiddagsmaden i vuggestuen bliver sløjfet 
efter konsultation af sundhedsplejersken, og der 
bliver serveret frugt, da der er tilbud om morgenmad 
og frokosten der kommer på bordet kl. 10.30. 
Eghovedvej:  
Der serveres ikke morgenmad længere, men roen og 
hyggestunden om morgen er fastholdt, hvor børnene 
selv kan medbringe en bolle de må spise om morgen. 
Frokostordningen: Dygtig køkkendame, med store 
medindflydelse hos børnene i forhold til hvad de kan 
lide. God varieret kost, med fokus på økologi.  
Der dyrkes selv lidt krydderurter/salater.  
BH børnene kan godt føle sig udfordret på "den nye 
mad", hvorimod vuggestuen er godt implementeret.  
Eftermiddagsmad er i BH hvor forældre medbringer 
brød og frugt, og vuggestuen har madpakker med. 
Forældreperspektiv: Kan mærke at børnene tager 
interessen for mad hjem til middagsbordet, og er 
meget glade for ordningen. 

6 LUP (lokal udviklingsplan), ved Dorthe • Samskabelse, synlighed og vejledning.  

• Styrket læreplan bæredygtig evaluering.  

• Fra fravær til nærvær, differentieret indsats.  
Reflekterende niveau indtil sommerferie, og ikke 
noget konkret før efter sommerferien.  
Tankerne kan ledes hen mod:  
Hvad vil vi nå, og hvordan vil vi gøre det? 

7        Kvalitetssamtalen, hva´ nu? 

• Hvordan ser vi arbejdet med 

udviklingspunkterne samt hvad kan vi 

som bestyrelse bidrage med ud fra 

LUP 

Hvad vil forældrene i bestyrelsen sætte på 
dagsordenen? Hvordan ser vi arbejdet med 
punkterne? 
Da der kun er to forældre repræsenteret på mødet, 
Tværgade og Eghovedvej, besluttes det, at dette 
punkt kommer til debat på et efterfølgende møde. 

8 Oprids af ny dagtilbudslov - særlige 

ændringer, v. Dorthe. 

• Styrelsesvedtægter for 

dagtilbudsbestyrelser 

Gældende fra 1. oktober 2018: 
Styrelsesvedtægter er ændret for 
dagtilbudsbestyrelser. 
Der bliver lagt mere vægt på leg i den nye 
dagtilbudslov. Der tages udgangspunkt i 
børneperspektiv.  
Dagtilbudsloven kommer fra staten som er 
retningslinjer for arbejdet i daginstitutionerne. Aarhus 
kommune tilpasser tankerne til vores kommunens 
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visioner, og så har Malling Dagtilbud reflekteret og 
blevet konkret på hvordan disse punkter tolkes. 
"Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældre sikre 
børn en god overgang fra hjem til institution".  
Her skal der skabes refleksion i dagtilbudsbestyrelsen 
for fortsat udvikling. 
Kompetencerne at fastsætte principper for 
samarbejdet mellem dagtilbuddet og hjem.  
At blive inddraget i udarbejdelse, evaluering samt 
opfølgning på den pædagogiske læreplan. 
Nyt bestyrelses år er gældende fra 1. august 2018 til 
31. juli 2019. Derfor skal valget fremadrette stå senest 
i maj måned 2019 for året 2019/2020. Nyt koncept 
skal gentænkes for den nye bestyrelse. 
Denne kommende bestyrelse skal afholde mindst 6 
møder årligt. 

9  Frivillighedens år i Aarhus kommune, alle 

- Hvordan kan vi drage nytte af dette? 

• Hvordan arbejder I med frivillighed i 

husene (forældre/personale) 

• Dannelse af børn 

• Forældreinddragelse 

• Forældreperspektiv ved brugen af 

frivillighed i de enkelte huse? 

 

Tværgade har debatteret i forældrerådet brugen af 
udefra kommende frivillighed:  
Klare retningslinjer fra personalet til den frivillige, 
ingen fagspecifikke opgaver, skal kunne komme af 
med den frivillige igen ved behov, obs. tavshedspligt, 
straffeattest mv.  
Oprettelse af forældre/bedsteforældrebank, med 
fokus på ressourcer, som personalet kan trække på 
ved særlige lejligheder. 
 
Ældresagen formidler frivillige. Ajstrupvej har et 
samarbejde med dem, og de haft en kontakt til en 
kvinde, som kom i huset en gang i ugen. 
 
Idéer til aktiviteter til en frivillig: 
Højt læsning, fremvisning af kæledyr, faggrupper der 
kan fremvise eller lave en særlig aktivitet, grønne 
fingre til plantning o.l., spejder, håndarbejde. 
 
Samarbejde i lokalsamfundet? Er der nogle interesse 
grupper vi kan lave et fælles samarbejde med? 
 
Emnet videreudvikles fremadrettet med en mulighed 
for at sælge/konkretisere/promovere konceptet i hele 
dagtilbuddet, hvad kan vi bruge i husene, hvad kan du 
bidrage med? 

10 Opfølgning til næste møde d. 28/8-18 
• Hvordan får vi skabt fornyet interesse 

for arbejdet i bestyrelsen? 

• Hvad skal der skitseres op til det 
næste bestyrelses år? 

• Hvordan får vi mere indhold og 
udbytte af møderne. 

• Formandens beretning. 
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• Frivillighed 

• Kvalitetssamtalen, hva´ nu? 

 

  


