
Referat af bestyrelsesmøde for Beder-Malling Dagtilbud d. 23. september 

2019 

Konstituerende møde 
Tilstedeværende:  

Personalerepræsentanter: Inge (Amaliegården), Kaja (Smilehullet), Anette (Smilehullet), Tina Stage 

(Himmelblå), Tine Gielfeldt (Eghovedvej), Julie K. Smitsdorf (Tværgade) 

Forældrerepræsentanter: Steffen (dagplejen), Anna Borre Leth (Himmelblå), Camilla Keel (Grønnebakken), 

Thomas Guldbrandsen (Amaliegården), Lars Jakobsen (Tværgade), Sascha SandXXX (Østerskov), Maja (), 

Christian (), Pernille Selch Holm (Ajstrupvej). 

Referent: Pernille Selch Holm 

Mødeleder: Keld Birkø 

 

Punkt 1 – Velkomst og kort præsentationsrunde 

Punkt 2 – Præsentation af Beder-Malling Dagtilbud 

Punkt 3 – Godkendelse af dagsorden 

Punkt 6 – Introduktion til bestyrelsesarbejdet 

Herefter springer vi til punkt 6.  

Keld præsenterer udvalgte nedslag i dokumentet ”Om at være i dagtilbudsbestyrelser” fra Aarhus 

Kommune. 

Det besluttes, at suppleanter som udgangspunkt ikke deltager ved bestyrelsesmøderne. Hvis et medlem 

ikke kan deltage på et møde, skal en suppleant deltage på vegne af det medlem, som ikke kunne deltage.  

Det besluttes, at hvis en suppleant deltager i bestyrelsesmøde på vegne af et medlem, så har suppleanten 

stemmeret, hvis der skal foretages en afstemning.  

Keld opfordrer til, at bestyrelsen griber chancen for at udarbejde principper for dagtilbuddet. Der er flere 

bud på principper, som tidligere har været anvendt i de to tidligere dagtilbud.  

Deling af erfaring vedrørende dagplejen i Beder og Malling, som tidligere har været del af det tidligere 

Beder Dagtilbud.  

Forlag til punkter, som kunne tages op i forbindelse med at undersøge, diskutere og fastlægge nye 

principper for Beder-Malling Dagtilbud:  

• Skolebørn 

• Undersøge den viden, som de to tidligere dagtilbud har med i deres skattekiste – eksempelvis 

principper.  

• Principper vedrørende normering 

• Skal institutionerne være solidariske i forhold til store eller uforudsete udgifter? 

• Fremmedsprogede børn og inklusion. 



Keld informerer om den økonomiske situation i dagtilbuddet, hvor der pt. er et underskud på grænsen til de 

5%, som er grænsen for, hvor meget gæld dagtilbuddet må have uden at blive sat under administration.  

Keld beskriver, at da børnehaverne oplever mange børn i foråret og færre efter skolestart, skal det afspejles 

i budgetterne, så der er mere personale om foråret end om efteråret. Keld mener, dagtilbuddet så vel som 

de enkelte institutioner man bør bogføre kommende udgifter forlods.  

Økonomistyring skal være et punkt på dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde.  

Lukkedage/Sampasning skal tages op på et fremtidigt møde i bestyrelsen. Der må maksimalt være 20 

lukkedage på et år. Lukkedage skal være på dage, hvor mange børn kan forventes ikke at skulle passes. 

Christian opfordrer til, at vi får noget data på, hvilke dage man kunne lægge personaledage og andre 

lukkedage, så de placeres bedst muligt. 

Forslag til punkt til hver dagsorden: Set og hørt. Et forum, hvor vi kan aflive myter ved at tale om mindre 

sager, såsom ’Hvorfor har en institution nu fået en god legeplads, mens andre ikke har?’ 

Orientering fra Bent: Smilehullet kan pt. ikke sikre at vuggestuebørn får plads i børnehaven. Pr. 1. januar 

sker der en sammenlægning af de to forældreråd, hvilket kan sikre, at vuggestuebørn også fremover sikres 

plads i børnehaven.  

Punkt 4 – Punkter til eventuelt 

Punkt 4 udgik 

Punkt 5 – Konstituering 

Keld Birkø foreslår, at vi gennemfører konstitueringen trods fraværet af de kommende 

personalerepræsentanter. De tilstedeværende accepterer dette.  

Kandidater til formand og næstformand.  

Thomas, Lars og Maja er alle interesseret i at stille op til formandsposten og/eller næstformand. Lars 

argumenterer for, at ledelsen bør bestå af repræsentanter for både Beder og Malling.  

Det besluttes, at beslutningen udskydes til næste møde, hvor medarbejderrepræsentanterne er kommet på 

plads. Indtil da skal de tre repræsentanter overveje, om de vil komme med et kort bud på, hvad de kan 

bidrage med i ledelsen.  

Andre kompetencer:  

Gitte, administrationsleder for Beder og Malling Skole samt Beder-Malling Dagtilbud, kan deltage i  

Budgetgruppe: Christian (forældrerepræsentant) og Steffen (forældrerepræsentant for dagplejen) 

 

 

 

 


