
Dagtilbudsbestyrelsesmøde 9/11 – 22 
 

Der blev nævnt på mødet at nogle fra forældrerådene havde foreslået at flyttet mødet, som ligger 
den 30/11, men dette var der ikke enighed om.  

Så bestyrelsesmødet er stadig den 30/11. 

 

2. Set og hørt siden sidst. 

Der er meget få dagplejere i Beder-Malling, hvilket gør at de måske snart bliver nødt til at gøre brug 
af institutionerne, hvis en af syg og de mangler gæstedagplejepladser. Dette er en del ag den aftale 
der er lavet mellem FOA og Aarhus kommune. 

 

3. De kommende besparelser. 

Vi skal spare 80-100 mio. hvert år i Børn- og unge de næste 4 år, allerede fra 2023. Der er ikke lagt 
op til direkte besparelser på normeringerne i de enkelte afdelinger. 

Sparekataloget blev gennemgået med fokus på de områder, som kan ramme 0-6 år området.  

Punkt 3. Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. 

Skovbørnehaven Ajstrup Gl. skole hører til Frederiksberg dagtilbud, da omkring 100 børn bliver kørt 
til Ajstrup skovbørnehave. De har for lidt børn inde i byen, så de vil lige så stille begynde at sende 
færre børn til Skovbørnehaven og den vil derfor blive en del af Beder-Malling dagtilbud.  

Der er dog ikke på nuværende tidspunkt brug for børnehavepladser, kun vuggestuepladser og dette 
egner den sig ikke umiddelbart til.  

- Dette kommer med i høringssvaret. 

 

Punkt 4, reduceringen i åbningstider blev der snakket lidt om, da det kan blive lagt ud til bestyrelsen 
at bestemme hvor de 30 minutter om ugen skal spares. Det kan være at der skal kikkes på data 
omkring komme og gå for børnene, for at finde det mest optimale tidspunkt at spare de 30 minutter.  

- Der var ingen indsigelser i forhold til at lave et høringssvar på dette.  

 

Punkt 7. ophør af børnekulissen.  

Her blev der også snakket, da nogle af institutionerne samt forældre.  

- Dette vil måske blive nævnt i høringssvaret. 

  Anne – repræsentant fra Amaliegården – laver et udkast til et høringssvar.  

- Nedlægning samt besparelser på kulturinstitutioner vil os blive nævnt i høringssvaret. 



 

4. Den kommende afstemning om frokostordning. 

Under dette blev det valgt at man stemmer samlet så det både er for vuggestue og børnehave. 

Dem som ikke har køkken, vil få det ud udefra og her er der leverandører som byder ind på det. 
Aarhus sender det i EU-udbud. 

Der vil komme en takststigning på 100kr om måneden for frokostordningen.  

 

5. Det forældrebetalte kosttilbud i enkelte afdelinger. 

Det Forældrebetalt eftermiddags- og formiddagstilbud, vil lederne gerne at det skal stige med 50 kr. 
på grund af stigende råvarepriser.  

Vi skal i bestyrelsen tage stilling til om det er okay eller ikke.  

Keld følger op med priser på stigningen om det er de 50 kr. Det kan eventuelt tages op på det næste 
forældrerådsmøde for de berørte institutioner, når der er tilbagemelding fra den forældreråd der 
har denne ordning i afdelingen. Der stemmes om stigningen den 30/11. 

 

6. Forældretilfredshed i Beder-Malling Dagtilbud 

Denne var der ikke tid til at gennemgå, men der bliver brugt tid på det, til næste møde. 

 

7. Valg af forældrerådsrepræsentant til møde om justering af ”principper for 
budget” i Beder-Malling dagtilbud. 

Peter(formand) meldte sig, om kommer hvis han har mulighed for det. 

 

8. Evt. 

Dette blev ikke nået. 

  

 

 


