
Referat 
Dagtilbudsbestyrelse Malling Dagtilbud. 
Tirsdag den 4. december 2018 
 
Afbud : Helle (Østerskov) og Bjarke (Eghovedvej) 

 

1.Nyt fra forældrerådene – Aktiviteter børn og forældre 2019. 
  

Østerskov : 
Lygtefest. 
 

Tværgade : 
Luciadag. 
Blomstens dag. 

Arbejdslørdag. 
Årgangsspisninger. 

 

Eghovedvej : 
Julefest. 
Sommerfest. 
Arbejdsdag. 

 

Ajstrupvej : 
Nære-kære dag 
Svampetur – Ørnereden. 

Arbejdsdag. 
Bage boller dag. 
Sankt Hans arrangement. 

1 årgangsfyraftensmøde med fællesspisning. 
1 årgangsfyraftensmøde. Eksempler på temaer : Selvhjulpenhed, søvn, leg, 

konflikthåndtering m.m. 
 
Fælles : 

Alle dagtilbudsafdelinger har fortsat frokostordning med egen produktion. 
 

 

3. Nyt fra formand og dagtilbudsleder. 
 
Ny direktør for Børn og Unge. 

Den 1. december 2018 tiltræder Martin Østergaard Christensen som direktør for 
Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 
Martin Østergaard Christense kommer fra en stilling som skoledirektør i Aalborg 

Kommune. 
Martin Østergaard Christensen er uddannet cand. Mag. I historie og psykologi fra  

Aalborg Universitet i 2003 og har taget pædagogisk diplomuddannelse i 2005 ved 
Skive Seminarium. Martin Østergaard Christensen har taget KIOL-uddannelsen 
Strategisk Ledelse og flere moduler i masteruddannelsen i Public Administration. 

Af tillidshverv er Martin Østergaard Christensen blandt andet formand for Advisory 



Board i Center for Offentlig Kompetenceudvalget, ligesom han er medlem af KL’s 
børne- og kulturudvalgs kontaktudvalg. 

 

 
4. Fællespasning Beder-Malling Dagtilbud 

 
    Principper for fællespasning er godkendt med følgende rettelser : 
 

    Grundlovsdag er der også fællespasning. 
    
    Pædagogisk dag i den enkelte dagtilbudsafdeling afholdes på 

    en fredag. Oversigt skrives ind i notat. 

 
 

5. Ny Dagtilbudslov den 1. juli 2018 – specifikt 
    grundlaget for Styrket pædagogisk læreplan. 

 
Dagtilbudsleder orienterede om grundlag for styrket pædagogisk læreplan. 
Endvidere startede vi en drøftelse af hvilken viden og proces dagtilbudsbestyrelsen 

har brug for, for at blive meningsfuldt involveret i udarbejdelsen af den pædagogiske 
læreplan. 
 

Dagtilbudsbestyrelse blev præsenteret for procesplan (vedhæftet som fil) for 
implementering af styrket læreplan. 

 

6. Ny Dagtilbudslov 1. juli 2018 – specifikt et stærkere  
    forældresamarbejde.  

 
    Den pædagogiske praksis skal inddrage forældrene i arbejdet med børnenes 
    trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 
    Der skal være et styrket samarbejde i det daglige om børns trivsel, læring, 
    udvikling og dannelse. 

 
    Det formelle forældresamarbejde i dagtilbudsbestyrelsen skal styrkes.     

 
    Følgende principper dagsordenssættes i de kommende to år. Principperne 

    drøftes så vi opnår en fælles forståelse. Principperne skriftliggøres. 

 

• At fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde. 

• At fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. 

• At blive inddraget i udarbejdelse, evaluering samt opfølgning på den 

pædagogiske læreplan. 

• At opstille principper for det åbne dagtilbud, herunder hvordan 

dagtilbuddet samarbejder med lokalsamfundet. 

• At opstille principper for overgangene mellem dagtilbud og hjem, og 

dagtilbud og skole. 



• At fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede 

budgetramme. 

• At godkende dagtilbuddets regnskab i forhold til de fastansatte principper 

for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme. 

• At have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i 

kommunale dagtilbud og dagpleje. 

• At fastsætte principper for de enkelte afdelingers åbningstid, således at 

det samlede dagtilbuds åbningstid er inden for den af byrådet besluttede 

åbningstid. 

• At træffe beslutning om ferielukning på baggrund af indstilling fra 

dagtilbudslederen inden for de af byrådet besluttede retningslinjer. 

• At føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål 

vedrørende dagtilbuddets virksomhed. 

• At påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre 

instanser. Dette gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om 

enkeltpersoner. 

• At have indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale 

dagtilbud og dagpleje. 

• At fastlægge principper for anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for 

åbningstiden efter retningslinjer vedtaget af byrådet. 

 

 

7. Kommende punkter. 

 

• Principper for budget 2019. 

 

 


