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Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2017 kl. 17.:15 i Østerskov. 

Deltagere:  

Jane Kilt (Dagtilbudsleder)  
Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/næstformand)  
Simon (forældrerepræsentant Ajstrupvej)  
Maria Linnet Jessen (Forældrerepræsentant Eghovedvej)   
Stine Møller Hansen (Pædagogrepræsentant Østerskov)  
Kristina Buch Nielsen (Pædagogrepræsentant Eghovedvej)   
Birte Overgård (Pædagogsuppleant Ajstrupvej)  
Beth Grønfelt (Pædagogsuppleant Tværgade)  
 

Afbud:  
Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) Fraværende  

 
Fravær: Ingen fraværende 

 

Ordstyrer: 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/næstformand) 
 

Referent:  
Maria Linnet Jessen (Forældrerepræsentant Eghovedvej)   
 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 17:15 i Ajstrupvej. 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden er godkendt 

2 Godkendelse af referat af 11. 
januar 2017. 

Referat blev godkendt 

3 Nyt fra institutionerne. Tværgade: Læreplanstemaerne kører fortsat – på fredag 
afsluttes et tema om Malling by. Der blevet gået lange ture 
hvor man har besøgt børnenes huse og været forbi steder der 
har relation til i byen. De har styrket relationen børnene 
imellem og har været med til at synliggøre og skabe nærhed til 
den by de bor i. Derudover har det været arbejde med 
nærhed og nærvær i form af at give hinanden massage, lege 
man er til frisør osv. Der er på Tværgade en 
langtidssygemelding blandt personalet. Der er også kommet 
en ny medarbejder (cand.pæd)  
 
Ajstrupvej: Her er kommet nyt personale, 2 nyuddannede 
pædagoger og der er derudover bevilget ekstra støttetimer til 
børn der har særlige behov. Der er ansat en støttepædagog. 



2 
 

 
Ajstrupvej har kørt med et projekt omkring ”Krop og kunst”. 
Man har dyrket morgengymnastik, malet med fødder og brugt 
kroppen på forskellige måder til at skabe kunst på. Der 
igangsættes snart et projekt om arbejdsmiljøudvikling. Se 
punkt 5 i dette referat. Ajstrupvej får/har en Pau-studerende. 
 
Eghovedvej: Der er fokus på at skabe en mere glidende og 
naturlig overgang fra vuggestue til børnehave. Det betyder at 
de ældste børn i vuggestuegruppen mødes med de yngste 
børn i børnehaven på ugentlig basis, således at der dannes 
relationer og skabes en god overgang til børnehaven. Her er 
en Pau-studerende i vuggestuen.  
 
Linda Krüger har plejeorlov og i mellemtiden er Lotte fra 
Ajstrupvej trådt til som konstitueret leder. Samtidig er en 
pædagog fra personalegruppen sygemeldt på ubestemt tid. 
Der er ansat ny pædagog og der er bevilget støttetimer til et 
barn med særlige behov.  
 
Østerskov: Stine Møller som står for sproggruppen i Malling 
dagtilbud, har haft inviteret til en sprogdag for de 0-4-årige i 
Malling dagtilbud. Der var god tilslutning med op til 60 
tilmeldte. Arrangementet blev afholdt som en række 
workshops med forskellige tilgange til sprog. 
 
Derudover har der været fokus på ”Hoppeline” som er en 
pakkeløsning man køber, som kredser omkring en historie 
som børnene hver dag får en bid af – en slags aktiv fortælling 
som børnene udfolder på forskellige måder. Køkkendamen 
koblede sig på og lavede den mad, som der blev sunget om 
osv.  
 
Der er derudover blevet arbejdet med sanserne. Der har 
været afholdt en pædagogisk dag i marts, hvor man har set 
på, hvordan man kunne gøre Østerskov mere ”sanselig” ud fra 
et barns perspektiv.  
 
Der arbejdes med en fast aktivitetsplan, hvor børnene skal 
forskellige ting hver dag og forældrene informeres om det. 
Det skaber synlighed og struktur om hverdagen. 
 
Der arbejdes på en folder til nye forældre. Der har været en 
del sygdom på Østerskov, men man har alligevel ført de 
forskellige initiativer ud i livet. Personalemæssigt kommer der 
også nogle rokader. Toke fra vuggestue rykker op i børnehave, 
en anden medhjælper skal ud at rejse.  

4 Status på forberedelser til 
frokostordningen 1/7 2017 

Jane fortæller, at dagtilbuddet i første omgang har fokus på at 
tilbyde en frokostløsning, da den er obligatorisk. Eghovedvej 
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• Hvilke retningslinjer skal 
vi arbejde fælles med? 

• Inddragelse af penge 

• m.v. 

skal samarbejde med Ajstrupvej. Der afholdes i morgen d. 28 
marts ledermøde omkring hvordan det skal struktureres. Der 
er ikke klarhed over kørsel fra Ajstrupvej til Eghovedvej. Det 
viser sig også, at den anbefaling til investeringer til en 
frokostordning der blev lavet af madhuset i sin tid, ikke er helt 
fyldestgørende med henblik på udgifter. Eghovedvej vil skulle 
have nye hårde hvidevarer mv. Derfor anbefaler bestyrelsen 
at man i første omgang etablerer frokostordningenen og så 
senere overvejer i de enkelte forældreråd om der skal tilbydes 
en forældrearrangeret eftermiddagmadsordning.  

- Det er til mødet I dag vedtaget, at kontingentet for en 
forældrearrangeret eftermiddagsmadsordning bliver 
ens for alle institutioner og fastsættes til 175,- pr mdr. 

- Desuden anbefales en tilslutning på min. 90% for at 
eftermiddagsmadsordning leveret af institutionen er 
rentabel.  
 

Simon fortæller at han gerne vil komme forbi til et 
forældremøde i de enkelte huse for at skabe dialog og indblik i 
opstarten af madordningerne. Skal det arrangeres på 
Eghovedvej, Ajstrupvej eller Tværgade så skal forældrerådet 
eller institutionen invitere.  
 
Der igangsættes en ansættelsesrunde til frokostordningen, 
men til samtalerne forhøres ansøgerne om de muligvis er 
interesseret i flere timer på sigt, hvis der skal tilbydes en 
eftermiddagsmadsordning. 

5 Status på arbejdet af 

udviklingspunkter i den lokale 

udviklingsplan  

Status: Ajstrupvej arbejder med samskabelse ved at afholde 
fyraftensmøder for forældre med forskellige temaer, fx 5-års 
pigerne og deres sociale relationer.  
 
Jane fortæller at dagtilbuddet barsler med en lille film og 
pjece omkring dagtilbuddet med særligt henblik på tilflyttere. 
Indhold er endnu ikke fastlagt og der skal findes sponserer så 
Sky Media kan betales for at lave medieprodukterne.  

6 Opfølgning og aktion fra sidste 
møde d. 11. januar 2017 

• Håndhygiejne - hvordan 
går det og kommer vi 
videre  

• Skal bestyrelsen forholde 

sig til hvordan forældre 

afleverer børn sammen 

med en søskende som er 

syge.  

• Fokus på fællesskab 

mellem forældreråd samt 

Østerskov: har videreformidlet den lille film fra Aarhus 
kommune om vigtigheden af at vaske hænder. Alle forældre 
og børn vasker hænder sammen når de kommer ind. Det 
fungerer fint - udover en lille uforudset udfordring: mange 
flere klude der skal vaskes. Link: 
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/boern-
og-unge/pa/st/giv-vasken-en-haand.aspx  
 
Tværgade og Ajstrupvej: Obs på at vaske hænder, men der er 
en løbende meningsudveksling omkring fordele og ulemper 
ved den øgede fokus på håndvask. Eghovedvej er endnu ikke 
gået i gang, men følger opmærksomt med.  
 
Vi har talt om, hvordan vi skal informere om sygdom. Det er 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/boern-og-unge/pa/st/giv-vasken-en-haand.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/boern-og-unge/pa/st/giv-vasken-en-haand.aspx
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drøftelse af udarbejdelse 

af forældrepjece.  

• Ansættelse af 

køkkenpersonale, hvor 

langt er vi I processen. 

besluttet, at der mere synligt skal kommunikeres materiale fra 
fx sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældrene. 
Vi har anbefalet, at forældre der medtager et sygt barn i 
daginstitionen, skal ringe til pædagogerne på stuen og bede 
dem om at hente og aflevere. 
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