
Referat af bestyrelsesmøde i Beder-Malling Dagtilbud 

  onsdag d. 08.01.2020 kl.19.15 – 21.15 

 

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

Der serveres sandwich, vand, kaffe og te. 

 

 

Tilstedeværende:  

Forældrerepræsentanter: Lars (Tværgade), Sasche (Grønnebakken), Anne-Kirstine 

(Østerskov), Thomas (Amaliegården), Steffen (Dagplejen), Pernille (Ajstrupvej), 

Anna (Himmelblå), Maja (Smilehullet), Kristian (Eghovedvej) 

Personalerepræsentanter: Keld (dagtilbudsleder), Annette (Smilehullet), Lonnie (dag-

plejen), Tine (Himmelblå),  

 

1. Valg af referent 

Pernille tager referat.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden kommentarer 

 

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. 

 

Referat 

Det efterspørges fra forældre med børn i Smilehullet, at de gerne vil vide, hvad der skal 

ske med lokalerne efter lukningen.  

På Tværgade er man ved at opstarte med flere frivillige. Eksempelvis en bedsteforælder, 

som bygger et Lego-bord, som kan dækkes til. Der er lignende gode erfaringer i Øster-

skov, hvor der er en ung, lønnet hjælper, som står for noget af det praktiske småopga-

ver om eftermiddagen. Ungarbejdere kunne med fordel benyttes i alle huse, da det giver 

flere ledige hænder.  

Eghovedvej ønsker at søge fonde, og der gives råd til at ansøge eksempelvis Matas fon-

den, hvilket Amaliegården har haft gode erfaringer med. 

Lederen af dagplejen går af, og der skal formentlig ansættes en ny leder. Dette er dog 

usikkert, da der ventes en ændring af ledelsesstrukturen i dagplejen.  

Der er 4 scenarier, som kan komme på tale i forhold til ny ledelsesstruktur:  
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1) En stor afdeling for mange dagplejer i Aarhus kommune med samlet ledelse.  

2) Opdeling i flere afdelinger med hver sin leder. 

3) Hver bys dagplejere kommer under én institution i den by, hvor dagplejen ligger.  

4) Status quo. 

Der afventes en beslutning ovenfra fra byrådet, som foreløbig afventer, at situationen 

skal vurderes i en række udvalg.  

Dagplejen bakker op om at afvente med at søge efter en ny leder, da strukturen måske 

ændres. Man kunne frygte, at man ikke får kvalificerede ansøgere, hvis man slår stillin-

gen op nu som en tidsbegrænset stilling på 4-5 måneder.  

Når undersøgelsen er færdiggjort, formentlig omkring sommer, skal byrådet træffe be-

slutning derom.  

Keld ønsker, at efter byrådets beslutning høres bestyrelsen igen.  

 

 

4. Budget – principper for budget (opfølgning fra sidst) 

Baggrund  

På et tidligere bestyrelsesmøde blev der valgt to forældre- og to medarbejderrepræsen-

tanter til arbejdsgruppen om udarbejdelse af ”principper for budget”. Udvalget har 

mødtes og debatteret udkastet og alle var i det store hele enige om de principper der 

nu foreligger. Dog var der få enkelte ting, som udvalget besluttede at vende/uddybe i 

MED, lederteamet og på bestyrelsesmødet. MED og et samlet team er enige om at til-

slutte sig de få ting, men bestyrelsen mangler at blive hørt. 

 

Formål med punktet 

At få uddybet og debatteret de ting der er markeret med gult i principperne for budget. 

Målet med punktet er ikke at ændre i de øvrige principper, da budgetudvalget er enige 

her. Der er dog mulighed for kort at spørge ind til de øvrige poster. DTL vil på baggrund 

af input på de tre parter der er blevet hørt, træffe en endelig beslutning. 

 

Metode  

DTL og de bestyrelsesmedlemmer der har været med i udvalget, byder ind med tanker 

om punkterne. 

 

Forberedelse 

At læse ”Udkast til principper for budget” igennem med særligt blik på de gule marke-

ringer. 

Bilag 

”Udkast til principper for budget” 

”Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd   i dagtilbud i Aarhus Kommune” 

 

Referat 
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Budgetter lægger bl.a. ud fra børnetal pr. 1. november. Dette har tidligere været 1. ja-

nuar.  

Der stilles forslag om, at udgifter til langtidssygdom også skal være en fælles udgift. 

Kristian, Lonnie og Steffen, der har siddet med i udvalget, mener, at udvalget var enige 

derom. Kald tilføjer dette til principperne.  

Steffen giver en kort opsummering fra mødet og sætter fokus på den største diskus-

sion, som omhandlede, hvorvidt alt overskud og underskud skal være fælles. Her var 

der i udvalget både argumenter for og imod, og der blev ikke enighed.  

Keld har ønsket af der i dagtilbuddet ansættes en fælles ressource- og inklusionsvejle-

der, som skal samarbejde med de faglige fyrtårne, og som skal kunne arbejde skiftevis 

i husene efter behov. Keld kender ikke beløbets størrelse, men vil vende tilbage med 

det.  

Der er stor forskel i husene på antallet af sammensætningen af børn, hvilket kan være 

ressourcekrævende. Vi vender, hvorvidt andre børnegrupper skal være en del af fælles-

udgifterne. Keld fastslår, at dagtilbuddet ingen indflydelse har på, hvilke børn der anvi-

ses til hvilke institutioner fra pladsanvisningen. Personalerepræsentanterne giver udtryk 

for, at der kan en udfordring for de institutioner. Det besluttes, at Keld vil tage emnet 

op med de pædagogiske ledere, hvis de henvender sig til Keld og giver udtryk for, at de 

oplever grupper som ressourcekrævende. 

 

Der er stillet forslag om, at der i 2020 skal afdrages 400.000, - på dagtilbuddets gæld. 

Der har været opbakning dertil i udvalget. Bestyrelsen bakker op derom og dette vedta-

ges.  

 

 

 

5.  Lukkedage/sampasning 2010 (opfølgning fra sidst) 

Baggrund 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at bakke op om de foreslåede lukkedage i 

2020. DTL skulle undersøge mulighed for en ekstra lukkedag i de enkelte afdelinger til 

”personaleudvikling”. Muligheden er ifølge AAK’s retningslinjer - citat:  

 

Samtidig skal fx pædagogiske dage, hvor hele personalet deltager, enten placeres på 

dage med lavt fremmøde eller dage, hvor pasnings-garantien ikke gælder (så som 

weekender og helligdage). Alternativt kan dagtilbudsafdelingen holde åbent med vika-

rer.   

 

Lukkedage der allerede er aftalt frem til sommerferien 2020 afholdes som udmeldt. 

Fremover er det fra august – juli der planlægges dage. Dvs. dette punkt vedrører op-

start august 2020. 

 

Bestyrelsen kan overveje (hvis forslaget vedtages), om det vil være en god ide med en 

samlet udmelding i et fælles brev til alle forældre, således det er en samlet bestyrelse 

der står bag.  
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Formål med punktet 

At få vedtaget, om der skal gives mulighed for at placere en dag i hver afdeling til per-

sonaleudvikling, ved at tilbyde pasning i egen afdeling med vikarer.  

 

Metode 

Debat og beslutning samt evt. nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af en samlet ud-

melding i et fælles brev. 

 

Forberedelse  

Undersøg forældrerådets holdning, og medbringer evt. allerede eksisterende skrivelser. 

 

Bilag 

”Retningslinjer lukkedage dagtilbud” 

 

Referat 

Dagplejen er undtaget.  

Alle repræsenterede institutioner bakker op om, at hvert hus må holde p-dag på en 

hverdag. Lars beskriver et godt eksempel fra Tværgade, hvor man har kommunikeret 

ud til forældrene, at hvis de finder alternativ pasning, så kan institutionen spare et be-

tydelig beløb, ca. 12.000,-, hvilket eksempelvis kan omregnes til tre strandture for hele 

institutionen. Pernille efterspørger, at tilsvarende kommunikeres ud til forældrene i for-

bindelse med lukkedage generelt, så forældrene ser det attraktive i at finde alternativ 

pasning eller holde deres børn hjemme på lukkedage.  

Der skal nedsættes en gruppe, som lavet et udkast til dette dokument. Gruppen består 

af Maja og Anne-Kirstine.  

Hovedpunkter i det skriv, som skal laves, er:  

- Forældrene skal vide, hvilke fordele der er ved at holde deres børn hjemme eller 

finde alternativ pasning. 

- Hold barnet hjemme/alternativ pasning, giver institutionen en besparelse, som kan 

bruges på oplevelser til børnene. Information om økonomiske konsekvenser.  

- Vigtigt, at tonen bliver venlig og at der ikke påduttes dårlig samvittighed til de for-

ældre, som har behov for pasning på lukkedage.  

- Hvis forældre melder deres børn til, men ikke kommer, får det en økonomisk konse-

kvens, da man sætter for meget personale på.  

- Bestyrelsen bakker op om p-dag på hverdag og opfordrer alle forældre til, at de hol-

der deres børn hjemme eller finder alternativ pasning.  

- Også i hverdagene lægges der planer efter antallet af børn, som er registreret til at 

komme via Intra. Hjælp gerne vil at  

Den enkelte afdeling skal være opmærksom på, at to-sprogede muligvis skal have be-

sked på anden vis end blot via Intra.  
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Bemærk: Dette skriv udarbejdes til fremtidig brug, og de pædagogiske ledere skal ikke 

afvente dette, inden de melder ud vedrørende forårets personaledage.  

 

 

6. Udlejning af dagtilbuddets afdelinger (opfølgning fra sidste møde) 

Baggrund 

Bestyrelsen har kompetence til at vedtage anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for 

åbningstiden. Bestyrelsen udlagde dette til de enkelte forældreråd at afgøre, hvorvidt 

afdelingen ønsker at benytte denne mulighed eller ej. De enkelte forældreråd medbrin-

ger til dette møde, de nuværende principper fro udlejning, hvis sådanne forefindes.  

 

Formål med punktet 

At få udarbejdet ens retningslinjer, pris og lejekontrakt for de afdelinger der ønsker at 

gøre brug af denne mulighed. 

 

Bestyrelsen kan overveje (hvis forslaget vedtages), om det vil være en god ide med en 

samlet udmelding i et fælles brev til alle forældre, således det er en samlet bestyrelse 

der står bag.  

 

Metode 

Debat og beslutning 

 

Forberedelse  

Medbring principper hvis de forefindes 

 

Bilag 

”Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd   i dagtilbud i Aarhus Kommune” 

 

Referat:  

Keld ønsker, at hvis et hus ønsker at udleje, skal det gælde for både medarbejdere og 

forældre. For Keld er tillid et nøgleord, og han ønsker, at lokalerne skal kunne bruges 

mest muligt.  

Smilehullet er lidt usikre på, hvordan det bliver med deres fremtidige lokaler, så de har 

ikke taget endelig stilling. 

Himmelblå har medbragt deres retningslinjer. De har gode erfaringer med udlejning.  

Der lægges op til, at udlejning skal være børnerelateret. 

Der sættes spørgsmålstegn ved, om der må drikkes alkohol. Man kunne skrive i princip-

perne, at der må nydes alkohol med måde.  

Det debatteres, hvorvidt der overhovedet skal laves retningslinjer/principper fra besty-

relsens side.  

Forældrerådet anbefaler disse principper, som de enkelte huse kan vælge at gøre brug 

af:  

- Bestyrelsen bakker op om, at dagtilbuddets lokaler kan udlejes.  

- Udlejes til personale og forældre til børn i institutionen. 
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- Pris: 300,- for udlejning. Hvis jeres institution har produktionskøkken, må der for-

ventes et tillæg for rengøring, hvis ikke køkkenet er låst under udlejningen.  

- Hvis der er produktionskøkken, og dette ønskes benyttet, skal køkkenleden inddra-

ges.  

- Husets materialer, såsom tuscher, bleer og andet, må ikke anvender af låner.  

- Låner er ansvarlig for erstatning af eventuel ødelagte ting.  

- Hvis låner skal stå for rengøring, skal der være en instruks dertil.  

- Kontakt pædagogisk leder for interesse.  

 

Forældrerådet udarbejder lejekontrakt og beslutter, om den enkelte institution ønsker 

at udleje sine lokaler.  

 

 

7. ”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 få nedsat en arbejdsgruppe der vil se på, hvordan der kan indsamles ønsker og erfa-

ringer, samt hvad de enkelte afdelinger har af ønsker for dette kommende skriv. Det er 

vigtigt at medarbejdere og skoler bliver inddraget – ikke nødvendigvis nu, men i forlø-

bet. 

 

Metode 

Debat og beslutning om hvordan gruppen nedsættes og sammensættes, således alle 

bliver repræsenteret. Desuden skal det besluttes hvad gruppen skal arbejde med og er-

faringsindsamle. 

 

Forberedelse  

Medbring evt. skriv fra afdelingerne om overgange/skolestart  

 

Bilag 

Ingen 

 

Referat 

Keld lægger op til, at bestyrelsen udarbejder et udspil, som Beder Skole og Malling 

Skole kan forholde sig til.  

Lars ønsker, at vi skal undersøge nuværende praksis i Malling og Beder og laver en ska-

belon for det gode børnehave-skole-samarbejde.  

Lonnie beskriver, at mange forældre udtrykker stor usikkerhed omkring, hvis deres 

barn skal starte skole i en anden by, end de har gået i institution. Hvordan sikrer man, 

at barnet får en lige så god skolestart som de børn, som kommer fra byen?  
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Der stilles forslag om flere fælles aktiviteter storbørnsgrupperne imellem, også byerne 

imellem. 

Der stilles forslag om, at man tænker BMI og foreningslivet mere end i aktiviteter.  

Keld fastslår, at bestyrelsen kan opstille principper. Hvordan de udleves, besluttes i de 

enkelte huse. Bestyrelsen kan henstille til, at principperne udleves så ensartet som mu-

ligt.  

 

Steffen og Lonnie melder sig til at sidde med i et udvalg, som samler informationer om 

nuværende praksis i Beder og Malling. Lonnie vil række ud til Glen med henblik på, om 

han har noget skriftligt om praksis på området i Malling.  

 

8. Arbejdsmiljø - hygiejne 

Baggrund  

Bestyrelsesmedlemmerne har et ønske om at se på arbejdsmiljø på forskellige niveauer 

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. 

Herunder evt. nøgleord som:  

Rene/urene procedurer (afspritning), indeklima, ”futter”, hjemmesko, håndvask for 

børn og voksne etc.  

Herudfra udarbejde principper for hverdagshygiejne i afdelingerne med det sigte, at 

nedsætte sygefraværet på alle niveauer. 

 

Metode  

Debat og dialog om emnet og videregivelse af erfaringer. Skal bestyrelsen evt. lave en 

liste med fokuspunkter til fremtiden, som kan debatteres løbende? 

 

Bilag 

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune (frivil-

ligt) 

 

Referat 

Lars lægger op til, at der skal være en kort, skarp brainstorm med gode erfaringer. 

Der stilles forslag om, om det kunne give mening at have håndsprint til forældre på vej 

ind i husene.  

Der stilles forslag om, at man kan lave plakater til forældrene, som kan spritte af på vej 

ind i husene med teksten ”for dine børns skyld”. 

Der stilles forslag om, at Keld rekvirerer gratis plakater fra Region Midt til alle huse, 

vedr. sundhed.  

Bestyrelsen kan eventuelt udarbejde et idekatalog, som hvert hus kan trække på.  

Der tales om og bakkes op om, at vi vil hen imod, at der skal være pædagogiske opga-

ver og kultur med eksempelvis håndvask før spisning.  

Der stilles forslag om, at man kunne ændre kutymen med brug af blå, plastikfutter til at 

forældrene i stedet skulle tage skoene af på vej ind i institutionen.  
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Vi taler om vigtigheden af at anerkende og sætte fokus på de medarbejdere, som har få 

sygedage. 

Samtalen munder ud i, at det besluttes, at hvert hus kan forholde sig til de emner, som 

her er kommet op.  

 

 

9. 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 

 

Referat 

Maja ønsker, at bestyrelsen skal tage op, hvordan dagtilbuddet i større grad kan ind-

drage lokalsamfundet. Andre beskriver gode erfaringer er Lucia optog på lokalt pleje-

hjem og juleafslutning i BMI. 

Keld inviterer en forælder, som kommer med først på næste møde og deler gode erfa-

ringer.  


