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Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 17.:15 i Eghovedvej. 

Deltagere:  

Jane Kilt (Dagtilbudsleder)  
Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
Lasse Madsen (forældrerepræsentant Ajstrupvej)  
Louise Krogh (Forældrerepræsentant  Eghovedvej)   
Helle Petersen (Pædagogrepræsentant Østerskov)  
Kristina Buch (Pædagogrepræsentant Eghovedvej) 
Tina Aagaard (Forældresuppleant Østerskov) 

Afbud: 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/næstformand) 

Birte Overgård (Pædagogsuppleant Ajstrupvej)  

 

Ordstyrer: 

Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
 

Referent: 

Louise Krogh 

 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  Onsdag d. 24. januar 2018. 

 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

2 Godkendelse af referat af 21.08.2017 Godkendt 

3 Konstituering af dagtilbudsbestyrelsen 
 
Formand, næstformand og medlemmer. 

• Datoer og sted for kommende møder 
m.m. 

 

Lars fortsætter som formand. 
Lasse Madsen, der er ny i bestyrelsen, bliver ny 
næstformand i stedet for Simon. 
Der kommer en ny forældrerepræsentant fra 
Eghovedvej snarest. PT er Louise stedfortræder fra 
forældrerådet. 
Forældresuppleanter opfordres til at deltage til alle 
bestyrelsesmøder. 
Kommende møder: 
Onsdag d. 24/1 kl 17.15 på Østerskov 
 Torsdag d. 22/3 kl 17.15 på Ajstrupvej  
Mandag d. 28/5 kl 17.15 på Tværgade 
 Tirsdag d. 28/8 kl 17.15 på Eghovedvej 
Udover ovennævnte møder må der forventes 
yderligere mødeaktivitet ifbm det kommende 
pilotprojekt. Dette tilgår når vi kender omfanget. 
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4     Info vedr. pilotprojekt ”Samskabelse” 
    (se vedhæftede i indkaldelsen) 
    v. Jane 

Bestyrelsen har besluttet at være en aktiv spiller i det 
kommende pilotprojekt fra Aarhus kommune, der skal 
forløbe over 2 år.  
Formålet er at styrke deltagelse, indflydelse og 
engagement i bestyrelsesarbejdet.  
Jane skal til intro møde, herefter hører vi nærmere 
om indholdet og omfanget. 

5    Info kvalitetsrapport for Malling dagtilbud 
   sidst i november, samt kvalitetssamtale d.  
   9. februar 2018. 
   v. Jane 

Hvert 2. år skal personalet i Malling dagtilbud lave en 
kvalitetsrapport. Denne udfyldes af Jane med hjælp 
og input fra de fire huse, hvorefter der udfærdiges en 
rapport, som dagtilbudsbestyrelsen får udleveret 
senest d. 1/12-17, og herefter får lov at kommentere 
på. Alt dette skal afsluttes inden 8. december 2017.  
Forældrene i dagtilbudsbestyrelsen mødes hjemme 
hos Lars mandag d. 4/12 kl. 19.30, hvor rapporten 
gennemgås og der udfærdiges et skriv til den endelige 
rapport. 
 
Kvalitetssamtale d. 9/2-18 kl. 13.30 Malling Skole på 
Janes kontor. 
 Her deltager ledere, områdechef, formand for 
dagtilbudsbestyrelsen og skoleleder. 
 Områdechefen dykker ned i rapporten, udfordrer 
dagtilbuddet på rapporten og påpeger evt 
udviklingspunkter. Her kan også komme påbud - dette 
er dog aldrig sket. 

6    Dialogmøde med rådmanden d. 8.    
   november. 
   v. Jane 

Jane informerer om vores deltagelse i dette.  
Med det samme programmet tilgår sendes det rundt, 
og alle i bestyrelsen opfordres til at deltage. 

7    Fuldkostordning. 

• Ens retningslinjer? 

• Madpolitik? 

• Indbetaling? 

• Etc... 
   v. Lars 

Tværgade gør klar til afstemning i uge 45 blandt 
forældrene. 
 For at vise hvad man kan få, er der i uge 44 fuldkost 
på inst regning. 
 Pris for fuldkostordning er en merpris på 175kr. Pr. 
Barn pr. Måned. 
 Minimum 90 % skal stemme ja til ordningen for at 
den kan løbe rundt. Bestyrelsen vedtager at 
afstemningen skal være bindende for nuværende 
samt nye forældre til husene. 
 Aarhus kommune kan sende girokort ud til 
forældrene mod et ekstra gebyr. Dette opfordres til at 
blive normen, da hverken de ansatte eller 
forældrerådet skal stå for opkrævningen af dette. 

8     Forældre med til "fyraftensmøder", idéer? 
   v. Simon 

Møderne skal være relevante, evt. med udvalgte 
grupper af børn i stedet for hele huset. 
Aldersbestemt. 
 Tværgade begynder på noget nyt i det nye år, hvor de 
vil inddele børn i alder, så hvert alderstrin mødes en 
dag, hvor de laver mad og spiser sammen for at styrke 
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det sociale, og muligheden for vidensdeling. 
Tidsrammen er påtænkt fra kl. 16-18.00/30. Senere 
kunne en enkelt pædagog deltage, når der er 
relevante emner at tage op. 

9    Opfølgning til næste møde: 
 
 
 

Status på fuldkostordning i Tværgade v. Lars 
Opfølgning og erfaringer fra fyraftensmøder med nye 
idéer. 
Dialogmøde med rådmanden - hvad kan vi bruge? 
Status pilotprojekt. 

 

 

  


