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Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19:30 på Østerskov 

Deltagere:  

Jane Kilt (Dagtilbudsleder) 

Line Nyvang Warming (Forældrerepræsentant Ajstrupvej/Formand) 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/Næstformand) 

Helle Petersen (Pædagogrepræsentant Østerskov) 

Kristina Buch (Pædagogsuppleant Eghovedvej) 

Marianne Bjørn (Forældrerepræsentant Tværgade) 

Beth Grønfelt (Pædagogsuppleant Tværgade) 

 

Afbud: 

Maria Linnet Jessen (Forældrerepræsentant Eghovedvej)  

Betina Jensen (Pædagogrepræsentant Ajstrupvej) 

 

Ordstyrer: 

Line Nyvang Warming (Forældrerepræsentant Ajstrupvej/Formand) 

 

Referent: 

Marianne Bjørn (Forældrerepræsentant Tværgade) 

 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 på Eghovedvej 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

2 Godkendelse af referat af den                  
18. november 2015. 
 

Godkendt 

3 Information om udfaldet af den lokale 
kvalitetssamtale den 21. januar 2016        
v. Jane og Line 
  
Herunder det videre arbejde med 
indsatsområdet ”Forældresamarbejde 
med barneperspektiv i fokus” 
 

Generelt ros til Dagstilbuddet på mødet.  Vigtigt 
fortsat at have fokus på samarbejdet mellem forældre 
og dagstilbuddet - en løbende proces. Der vil blive 
udsendt separat referat af mødet. 

4 Information om økonomien i 
dagtilbuddet  
v. Jane 
 
Herunder information om de udgifter der 
allerede ER brugt på udbedringer i de 

Jane har detaljeret fremlagt budget/regnskab samt 
hvordan der arbejdes med dette. Hovedparten af 
budgettet i Malling dagtilbud går til løn til personalet i 
de fire institutioner.  
 



2 
 

forskellige institutioner i dagtilbuddet (fx 
nyt køkken på Ajstrupvej, nyt tag samt nye 
gulve på Tværgade og mindre udbedringer 
i de resterende to institutioner m.v.) 
  

Budget tildelingen er afhængig af hvor mange børn, 
der er indskrevet i den enkelte institution. Hver 
institution får 6000kr. pr vuggestuebarn og 3000kr. pr 
børnehavebarn om måneden, og derudover har hver 
institution et driftsbudget på ca. 200.000 kr. pr. år. For 
de børn der har modul på 30 timer pr. uge får 
institutionerne færre penge svarende til timetal. 
 
Der er lagt centrale midler ud decentralt til 
dagtilbuddet til drift fx kan der laves tiltag på de 
enkelte institutioner på skift, herunder renoveringer 
og genopretning af køkkener, hvis forældrene har 
ønsket madordning. Ved genopretning af et gammelt 
køkken sker det i samarbejde med bygningsafdelingen 
i Århus Kommune, som går ind og giver 50 % af 
udgiften.  
 
Andre elementer der kan have indflydelse på 
dagtilbudsbudgettet er udgiften ved 
langtidssygefravær blandt personalet, da 
institutionerne kun får 50 % i sygerefusion efter 6 
ugers sygdom. I de første 6 uger udløser INGEN 
sygerefusion. Derfor kan det give større underskud på 
institutionernes budgetter, da der ikke kan undværes 
vikar ved sygdom. Institutionernes eventuelle 
underskud dækkes imidlertid af dagtilbuddets budget.   
 
God diskussion i forhold til hvordan vi sikrer bedre 
kommunikation i forhold til besparelser, tidligere 
beslutninger m.m. – og det er vigtigt at 
forældrerepræsentanterne i Dagtilbudsbestyrelsen 
sikrer god kommunikation til egen institution og eget 
forældreråd.  
 

5 Økonomi vedr. madordning  
v. Simon 
 
Skal vi i bestyrelsen åbne op for at de 
enkelte institutioner selv kan administrere 
økonomien omkring madordning og 
muligheden for at arbejde pædagogisk 
med maden? 
 

Den langsigtede plan med madordning er følgende: 
Der opgraderes 2 køkkener i Dagtilbuddet (Ajstrupvej 
& Østerskov) og hertil tilknyttes 2 køkkenledere, der 
får ansvaret for at lave madplaner og planlægge samt 
lave den grundlæggende madlavning.  
 
Der er stor fokus på, at det skal tilsikres at alle 
institutioner får ”duft” af mad i deres køkkener. 
 
Madordning skal være budgetneutral. Vigtig at der er 
dialog mellem personale og forældreråd i forhold til 
evt. pædagogisk arbejde.  
 
Til efteråret skal madordningen vurderes. Der skal 
udarbejdes spørgeskemaer til henholdsvis lederne, 
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personalet og forældrene og den samlede evaluering 
for Dagtilbuddet skal så danne grundlag for det videre 
arbejde frem mod næste til/fra-valg til efteråret (med 
virkning fra sommeren 2017). Der arbejdes på at lave 
et samlet møde for forældre/medarbejdere fra alle 
institutioner.  
 

6 Drøftelse af de varslede besparelser på 
Børne- og Ungeområdet i Aarhus 
Kommune  
 
(Eghovedvej har indsendt hørringssvar) 
 

Vigtigt at Dagstilbudsbestyrelsen sikrer korrekt 
kommunikation i forhold til besparelser (endnu ikke 
fastlagt - fortsat i høring).  
 
4. februar er Jane indkaldt til møde om de endelige 
besparelser, der endeligt besluttes d. 3. februar 2016. 
 
 

7 Nyt fra institutionerne. 
 

Østerskov: Ændret spisegrupper fra 3 til 2.  
 
Egehovedvej: Opnormeres til 24 vuggestuebørn og 40 
børnehavebørn pga. stigende børnetal i Malling. Der 
er sat proces i gang vedr. organisering af 
børnegruppen og opgradering ag bygningerne. 
 
Tværgade: Skal dele nuværende Leder med Østerskov 
ind til ny pædagogisk leder ansættes pr. 1. August 
2016. Der arbejdes endvidere med hvordan vi sikre 
bedre samarbejde mellem vuggestue og børnehave. 
God trivsel og overskud hos perosnalet 
 
Ajstrupvej: Rigtig glad for det nye køkken. Musik-
projekt med Musikskolen Laura. 
 
Dagstilbud: samskabelse fra 0-18 år – lærer og 
pædagoger videns deler på tværs af institutionerne og 
med skolen.  
 
Sprog er fortsat tema i 2016  samt ”Hvad er 
skolen/dagtilbuddets forventning i forbindelse med  
overgang fra institution til skole/SFO” 
 

 8 Eventuelt. 
 

Fremtidige indsatsområder: 
Dialog vedr. info om sygedom til forælder – evt. fælles 
udarbejdelse af infohæftet. Informationer burde 
allerede findes på Mallingdagtilbuds hjemmeside. 
(Intra). 
 
Der udtrykkes ønske om pop-up funktion i børneintra, 
når referat m.v. udsendes.  
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