
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Beder-Malling Dagtilbud 

  torsdag d. 27.02.2020 kl.19.15 – 21.15 

 

Mødet afholdes i personalerummet på Malling skole, Lundshøjgårdsvej 19, 8340 Malling 

Der serveres sandwich (hvis bestilt), vand, kaffe og te. 

 

 

 

1. Valg af referent 

a. Maja Krog 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

3. ”Set og hørt – siden sidst” 

Baggrund og formål 

Hvad er jeg optaget af, blevet inspireret at, hørt siden sidst, som kan have interesse for 

dagtilbuddets bestyrelse. 

 

Formål med punktet 

Kvalificering af dagtilbuddets arbejde  

 

Metode  

Dem der har noget på hjerte, byder kort ind. Der afsættes max. 15 minutter til dette 

punkt. 

 

Forberedelse 

Overvejelse om hvad der kan være interessant. 

 

Emner rundet 

- Overvejelse om hvordan frivillige er blevet brugt i fx køkkener. Måske kunne dette 

tages op som et punkt på en fremtidig dagsorden. 

- Børnefødselsdage; hvordan gør man det bedst? Flere institutioner har gode erfarin-

ger med at holde dem i løbet af hverdagen (4 år og op) i hjemmet med forældrenes 

hjælp.  

- Marte Meo-uddannelse i dagplejen  

- En ny konstitueret pædagogisk leder af dagplejen/ressource- og inklusionsvejleder 

stilling er slået op i dagtilbuddet. 

o Bl.a. skal denne stilling have hank i hanke på skoleudsættelse. Dette skal 

være et punkt på et fremtidig møde.  

 

 

4. Budget – status pr. d.d. 

Baggrund  

Bestyrelsen skal orientere på hvert bestyrelsesmøde om status på budgettet.  

 

Formål med punktet 
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At få uddybet og debatteret status og hvad der er af opmærksomhedspunkter. Der vil 

så vidt det er muligt blive orienteret om status på budgettet for 2019 (afsluttet fra dag-

tilbuddets side, men den endelige opgørelse fra Børn og Unge er ikke klar endnu (ved 

udarbejdelse af dagsorden)). 

 

Metode  

DTL fremlægger tal. spørgsmål, uddybning og debat. 

 

Forberedelse 

Ingen 

 

Bilag 

Ingen 

 

Emner rundet 

- Underskuddet i år: 193.666,- (Meget lidt i forhold til det samlet budget på 55 mio.) 

- 1,6 mio. efterslæb fra tidligere (afregnes med 400.000 kr. årligt fremadrettet) 

- Aarhus kommune har fået del i minimumsnormeringerne fra Finansloven, og vi føl-

ger det tæt! 

- Pga. de gode børnetal har dagtilbuddet ca. samme budget som sidste år. 

- En Beder-Mailling håndværkerbil er købt for 134.000 fra ny af. Der er søgt dispensa-

tion for at købe en brugt håndværkerbil, men pga. lovgivning fik vi ikke lov. Vi spare 

mange penge på at have pedeller gående internt. 

- Vi får ny rengøring, og det er igennem et EU-udbud, det har vi ikke styring med. 

 

5. ”Fra overgang til sammenhæng” - overgang til skole ifm. skolestart 

Baggrund 

Nu hvor de to dagtilbud er fusionerede, skal der udarbejdes fælles retningslinjer med 

de to skoler vedr. arbejdet med ”overgange” mellem daginstitution og skole. Punktet er 

aktuelt nu hvor der vil komme flere børn der går i børnehave i Malling og skal i skole i 

Beder og vis a vis. 

 

Formål med punktet 

At høre hvad arbejdsgruppen er kommet frem til indtil nu.  

Samtidig er der information fra DTL vedr. nylig beslutning fra Byrådet om at der fra 

Børn og Unges side skal udarbejdes overordnede retningslinjer for overgang mellem 

dagtilbud, hvorfor arbejdet skal justeres indtil dette materiale er færdigt. 

 

Metode 

Information, debat og beslutning. 
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Forberedelse  

Medbring evt. skriv fra afdelingerne om overgange/skolestart ift. nuværende praksis. 

 

Bilag 

Ingen 

 

Emner rundet 

- Vi sætter arbejdet midlertidigt i bero, da politikerne har varslet en samlet handlings-

plan der forhåbentligt kommer til sommer.  

- Der mangler en tilbagemelding fra skolen til daginstitutionerne, så man ved hvad 

man gør rigtigt og hvad man gør forkert som daginstitutionen. Opfordring til at 

skrive til politikerne at dette mangler! 

 

 

6. Brev vedr. fællespasningen 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at nedsætte en arbejdsgruppe der skulle lave et 

udkast til et fællesbrev til alle forældre vedr. fællespasningen 

 

Formål med punktet 

At få præsenteret udkastet til brevet og få det godkendt med evt. rettelser og plan-

lægge formidling til forældrene 

 

Metode 

Debat og beslutning. 

 

Forberedelse  

Læs vedhæftede brev. 

 

Bilag 

Ingen 

 

Emner rundet 

- Rettelse: Pengene kan også bruges til bedre normering i hverdagen. 

- Rettelse: Muligvis en specificering af brugen af komme-gå modulet – taste det ind i 

systemet om søndagen hvis man ved der er ændringer. … når dit barn holder ferie, 

bliver hentet tidligt, holder fridag eller er syge. …  

- Pernille retter til og sender det til Keld og han retter det sidste. 

- Keld sender det ud herefter. 

 

 

7. Arbejdsmiljø - hygiejne 

Baggrund  

Bestyrelsesmedlemmerne har et ønske om at se på arbejdsmiljø på forskellige niveauer 
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hvor det giver mening, at bestyrelsen er inde over. Emnet er stort, så det vil dukke op 

fremover med delemner.   

 

Formål med punktet 

At dagtilbudsbestyrelsen aktivt tager del i arbejdsmiljøet vedr. hygiejne i dagligdagen. 

Status siden sidst vedr. tiltag og handlinger i afdelingerne og dagtilbuddet herunder ty-

deliggørelse af budskabet. Hvordan arbejder vi videre med emnet ”hygiejne” i bestyrel-

sen?  

 

Metode  

Debat, dialog og brainstorm om ideer om emnet. 

 

Bilag 

Ingen 

 

Emner rundet 

- Hvilke punkter skal vi vende fremadrettet: 

o Indeklima 

o Arbejdsglæde 

- Pamflet fra Amaliegården (lavet af Anne) ´BRYD SMITTEVEJENE´ bliver sendt Keld, 

der sender den til Anna der laver noget grafisk, som så sender den til Keld og han 

får den printet og videre i systemet. 

- Tag det op i forældrerådene og sæt fokus på det i afdelingerne 

- Sæt sprit op! Bestil det på nettet og få det sat op af pedellerne. Men HUSK HÅND-

VASKEN! Først en håndvask og derefter en spritning. 

- NYS I ÆRMET 

- Linket til gratis plakater bliver sendt fra Tina til Keld, så Keld kan bestille plakater til 

alle institutioner. 

- God idé: Indkøb af opkastsposer. Hvis børnene bliver syge, så spredes bakterierne 

ikke. 158,- for 50 stk. Køb det! 

- Kan det tages op på MED?  

 

8. Inddragelse af lokalsamfundet (blev fremrykket og gennemgået efter pkt. 3) 

Baggrund  

Bestyrelsesmedlemmerne har et ønske om at inddrage lokalsamfundet jf. Dagtilbudslo-

ven.  

 

Formål med punktet 

At få arbejdet med hvordan vi får skabt en kultur, hvor vi få fælles fokus på lokalsam-

fundet. Kenneth Skaug fra BMI-orienteringsløb er inviteret til kl. 19:45. 

 

Metode  

Debat, dialog og brainstorm om ideer om emnet. 
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Bilag 

Ingen 

 

Emner rundet 

- Orienteringsløbs foreningen kan noget for de mindste: altså de skolesøgende børn 

(omkring de 5 år). Fx et løb omkring halvanden time i Egelund. Intentionen er at 

holde noget i foråret og lave opfølgning når de går skole/SFO. Dette kunne være et 

møde på tværs af institutionerne, så børnene allerede møder dem de skal starte i 

skole med. Visionen er at de gerne vil trække det endnu længere ned i alders-

gruppe. De har modtaget 15.000 kr. til at afholde arrangementer, så det er bare at 

klø på.  

- Hvorfor er man frivillig i sådan en forening: en egen interesse i orienteringsløb for 

børn. Grunden til at man gør sådan noget er, at man selv får noget ud af det ved at 

give noget fra sig. Ideen udsprang fra at gøre orienteringsløb mere spændende for 

børnene. 

- Sidste år var der 45 børn og 50 er max. 

- Kunne man få Mallingbørnene der skal gå på Beder Skole med den dag de andre 

børn fra Beder Skole skal løbe, og omvendt, så har børnene allerede her mødt deres 

fremtidige skolevenner. 

- Det er den personlige gejst der trækker værket. 

- De sender en invitation til Keld og Keld formidler. 

- Alle forældre er positive og vil gerne være med. 

- De helt små tager deres forældre med, som foreningen så kan få gavn af som frivil-

lige..! Godt argument for at få flere foreninger til at arrangere sådanne events.    

 

 

9. Bestyrelsens inddragelse i arbejdet med den styrkede læreplan 

Baggrund 

Dagtilbudsloven siger, at bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse af læreplanen i dag-

tilbuddet. 

 

Formål med punktet 

At få fastsat på hvilken måde og hvilket niveau bestyrelsen vil inddrages.  

 

Metode 

Debat og beslutning. 

 

Forberedelse  

Ingen. Evt tage et punkt på pr møde og diskutere. Forældreinvolvering er et oplagt 

punkt.  

 

Bilag 

Ingen 

 

Emner rundet 
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- Medarbejderne har lavet en masse grundarbejde, som Keld udfylder i et udkast for 

den fælles pædagogiske lærerplan. Når Keld har lavet et udspil beriges udspillet af 

dagtilbudsbestyrelsen. Deadline: 30. juni. 

 

10. Opfølgningspunkter til næste møde 

Baggrund 

På et tidligere bestyrelsesmøde var der forslag om de punkter der kunne være interes-

sante at tage op i dagtilbuddet til videre debat.  

 

Formål med punktet 

At få vedtaget hvilke(t) punkt som skal dagsordensættes til næste gang.   

 

Metode 

Debat og beslutning – herunder hvis tiden tillader det - at tage hul på et af emnerne. 

 

Forberedelse  

Overvej hvad de enkelte afdelinger evt. ønsker 

 

Bilag 

Ingen 

 

 

Emner rundet 

- Skoleudsættelse 

o Orientering om råderet på området og om indsatserne på tværs i dagtilbud-

det 

- Arbejdsmiljø 

o Indeklima, dilemmaspr.? 

o Reaktioner på pamfletten 

- Styrkede lærerplan 

- Udkast til udlejning af lokaler skal godkendes 

- Frivillighed og civilsamfund 

 

 

 

 

 


