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Malling Dagtilbudsbestyrelse  
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. januar 2018 kl. 17:15 i Østerskov. 
Deltagere:  
 
Dorthe (konstitueret for Jane Kilt) 
Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
Lasse Madsen (forældrerepræsentant Ajstrupvej/næstformand)  
Louise Krogh (Forældrerepræsentant Eghovedvej)   
Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov) 
Tina Aagaard (Forældresuppleant Østerskov) 
Helle Petersen (Pædagogrepræsentant Østerskov)  
Kristina Buch (Pædagogrepræsentant Eghovedvej) 
Julie Kempel (Pædagogsuppleant Tværgade) 
 
Afbud: 
Jane Kilt (Dagtilbudsleder)  
Birte Overgård (Pædagogsuppleant Ajstrupvej)  
 
Ordstyrer: 
Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
 
Referent: 
Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov)  
 
OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  
Torsdag d. 22. marts 2018, kl. 17:15 i Ajstrupvej. 
 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt 

2 Godkendelse af referat af 24.10.2017 Hermed godkendt 

3 Nyt fra institutionerne. Tværgade: 
Glen (pædagogisk leder) skal på barsel i 3 måneder. 
Derfor er Lasse (pædagog fra vuggestuen) indsat som 
leder i denne periode, med sparring fra Dorthe (leder 
Ajstrupvej) 
Opstartet med fuldkostordning, både frokost og 
eftermiddagsmad. Det fungerer godt efter der er 
taget hånd om enkelte opstartsvansklighder 
 
Østerskov: 
God stabil periode med glade børn og glade 
personale. 
Har holdt nytårskur i huset hvor forældre kommer til 
eftermiddagskaffe og ønskede hinanden godt nytår, 
samtidig med at de kunne skrive og tegne deres 
nytårsøsnker på en stor plakat. 
Arbejder fortsat med Thea Tyrre og de pædagogiske 
dage. 
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Eghovedvej: 
Linda går på pension til 1. juni, hvilket huset er lidt 
kede af men ønsker også alt godt for hende. 
Thea Tyrre vil vinkle samarbejdet i personalet så de er 
klar til at modtage en ny leder. 
Processen med at finde en ny leder er igangsat. Hertil 
skal der nedsættes et ansættelseudvalg med 
personale, forældre og en lederrepræsentant. Målet 
er at der ansættes en ny leder i denne periode så 
opstarten kan foregå i umiddelbar forlængelse af 
Lindas aflutning. 
 
Ajstrupvej: 
Flot børnetal hvor alle vuggestuepladser i 2018 er 
reserveret af søskendebørn. 
I vuggestuen pt er der for tidligt fødte børn derfor er 
sundhedsplejersken tilknyttet til personalemøder. 
 
Der har været en kinesisk studerende fra VIA i huset i 
en periode og det har været ret spændende med 
indblik i en anden kultur. Både for at få en 
fornemmelse af hvordan institutionerne fungerer i 
Kina. 
 
Grundet arbejdet med en autist er der arbejdet med 
specialpædagogik. Hvilket har været godt for både 
personale og børn. Børnene er blevet rost for at 
inddrage dette barn, så det bliver en homogen 
børnegruppe. 
 
Ledergruppen:  
ser frem til at skolen får arrangeret en service og 
bygningsmedarbejder. Stillingen i Malling dagtilbud 
forventes at blive på 12 timer om ugen og personen 
skal varetage vedligehold af bygninger og kontakt til 
håndværkere 
Samarbejdet med dagplejen er blevet tættere og 
bedre for at lette overgangen mellem dagpleje og 
børnehave. Desuden er der udgivet i folder så 
forældrene i dagplejen ved hvad de kan opleve i 
skiftet til børnehaven. 
 
Bestyrelsen er indforstået med ”lukkedage for 2018” 

4 Status på madordningen i de enkelte 
huse. 

• Erfaringer og udfordringer 

Tværgade: 
Forældrene tænker at arbejdet omkring opstarten 
med betaling for fuldkostordningen gik lidt hurtigt til 
1. december. Resultatet er blevet at kommunen 
opkræver 180,- inkl. opkrævningsgebyr på 6,- 
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Prisen er for at få en fuldkostordning dvs. både 
formiddagsmad og eftermiddagsmad. 
Eftermiddagsmaden er ofte frugt og brød varieret 
med falafel, pizzasnegl, pølsehorn osv. 
 
Frokostordningen er kommet godt i gang og 
personalet har taget godt hånd om de børn som er 
forbeholdene overfor det der bliver serveret til 
frokost. Forældrene og pædagoger er begejstret over 
ordningen. 
 
Ved sygdom eller ferie for køkkenpersonalet har de 
mulighed for at ringe til Charlotte der kan vikariere 
 
Ajstrupvej: 
Overvejer at lave samme øvelse som på Tværgade i 
uge 8 med en test af eftermiddagsmadsordningen. 
Ved tilmelding kan man afkrydse i 3 bokse: 
1. ja 
2. ja, hvis flertallet vil 
3. nej 
 
Ved eventuelle manglende betaling, så vil 
forældrerådet sammenfatte et brev til disse forældre. 
Som lederen så vil aflevere til disse forældre. 
 
Eghovedvej: 
Har fået ansat en ny køkkendame pr 1. december. 
Køkkenet er ved at være færdigrenoveret og derfor 
bliver der endelig serveret varm mad. Børnene, 
forældrene og personalet er meget begejstret over 
denne ordning.  
 
Der er ikke umiddelbart planer om en 
eftermiddagsmadordning som bliver tilberedt at 
køkkendamen i huset. Fordi forældrene har 
arrangeret en anden ordning hvor forældrene på skift 
leverer eftermiddagsmaden. Børnene er ret stolte af 
at skulle være dem som medbringer 
eftermiddagsmaden på ”deres” dag. 
 
Østerskov: 
Huset er fortsat glade for frokostordningen og de vil 
arbejde på eftermiddagsmaden. Der bliver en 
prøveperiode med at servere eftermiddagsmad i 
næste uge og tilmelding i uge 6 
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5 Opfølgning og erfaringer fra 

fyraftensmøder med nye idéer fra sidst. 

Ajstrupvej har erfaring med fyraftensmøder kl 16-17. 
Der inviteres forældre i mindre grupper. Opdelt i 
aldersgrupperne 5/4/3/vuggestuebørn. 
Forældrerådet har indsamlet ideer til emner for 
møderne. Eksempler er (selvhjulpenhed/legens 
betydning/grimt sprog/hvordan kommer man ind i en 
leg/legeaftaler osv.) 
Overskriften er fastsat men mødet afholdes med en 
åben dagsorden og der opstår mange gode samtaler 
forældre imellem, hvor pædagoger byder ind. 
 
Møderne bliver afholdt 2 gange om året i alle 
grupperne. 
 

6 Dialogmøde med rådmanden - hvad kan 

vi bruge? 

• v. Lars, Lasse, Helle som 

deltagere 

Dialogmødet var planlagt med mange deltagere 
hvilket resulterede i at det var svært få kontakt med 
rådmændene. Derfor var det spild af tid for de 
deltagende. 

7 Gennemgang af fokuspunkterne fra 
kvalitetsrapporten. 

• v. Lars og alle byder ind 

Rapporten gennemgås sammen med områdelederen 
på Malling Skole fredag den 9. februar kl 13.30 – 15.30 
Mødet er 2 forældre, 2 personaler, 4 ledere samt 
konsulenter og skolerepræsentanter. 
 
Kvalitetsrapporten og fokuspunkterne bliver at finde 
på Intra når der er skrevet kommentarer efter dette 
møde. 

8  Pilotprojektet, hvad nu? 

• v. Lars 

Projektet er sat i bero fordi der afventes den nye 
dagtilbudslov som får betydning for 
bestyrelsesarbejdet. 
Næste skridt forventes at være en indkaldelse til et 
fælles møde mellem bestyrelse og ledelse. Forventet 
igangsat igen til foråret. 
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