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REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:   D. 07.02. 2017 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:  Dagplejehuset Grønløkke allé 5, 8310 Tran-

bjerg   
 
Møde indkaldt af:   Anna Mortensen og Randi Ørberg 

 

Deltagere:                      Anna (Klatretræet), Signe (Smilehullet), Louise (Hoppe-

loppen), Mette (Ællebælle), Susanne (Spiloppen), Line 

(Solsikken), Pernille (dagplejen), Merete (Tranely), Jep-

pe (Regnbuen), Anette G (Ællebælle), Charlotte (Smile-

hullet), Trine (Regnbuen), Lisbeth (Dagplejen), Randi, 

Annette (Ællebælle)  

Referent:                    Lene Laursen 

Afbud fra:   Trine  

Bilag:   LUP  

   Budget opgørelse 2016 

17:00 - 17:20 
Orientering 

Pæd. Leder i Dagplejen Mie Lund fortæller  
 

 Hvordan arbejdes der med læreplanstemaer i dagplejen 

Bilag 1, Mies oplæg: 

Mie fortæller om forudsætninger for et godt læreplansarbejde 

og visioner for dagplejehuset. 

Der er læringsrum i legestuen med de forskellige ”rum”. 

Og en stor legeplads til udfoldelser, hvor de kan løbe, køre på 

cykler og lege i sandkassen. De har deres egen lille skov, der 

bliver flittigt brugt. 

Der bliver arbejdet med de pædagogiske læreplaner ud fra 

smittemodellen. 

Der skal arbejdes med Eventyrværkstedet Ud i det blå, teater, 

som de vil blive instrueret i. Det har været i gang i hele 

kommunen. 

17:20 – 17.50 
Orientering/diskussion 

Nyt fra kontoret 
 

 Økonomi 

o Budget 2016 

Budgettet 2016 fremlægges.se bilag. 

En stor del af det akkumulerede overskud fra 2015 er 

blevet brugt til læringsmiljø i alle afdelinger. 

Dette er det endelige slutresultat for 2016. 

  

o Budget for 2017 

 Reserveringer 

Bilag 3, reserveringer 

Randi gennemgår dette bilag, som på nogen 

punkter er lige som sidste år. De største 

ændringer er sket inden for: 

Administration er ændret til kr. 600.000, p.gr. 

fælles administration. 

Ledelsesudvikling  
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Fokus området jævnfør LUP, forældre 

midtvejssamtale. Det er den pædagogiske leder i 

den enkelte afdeling, der disponerer over de 

tilførte midler. 

Buffer, bl.a. til indbrud, vi ikke får dækket og 

reparationer ved indbrud. 

 

 

 Seneste nye omkring pladssituationen i Tranbjerg og bygninger 

 

o Udbygning af eksisterende institutioner 

o Bygning af ny institution. 

Det er vedtaget i planlægningsafdelingen, at man vil 

udbygge med institutionspladser i Tranbjerg, derfor 

bliver der nu udarbejdet ind indstilling til byrådet om at 

få bygget en 6 gruppes institution samt udbygning af 

Torvevænget med 2 grupper. Det bliver Solsikken og 

Hoppeloppen, der er i spil.  

Der vil blive lavet båse og inddrage noget grønt areal til 

parkering. 

 

 

 Fælles personaledag 

 

Planer om at holde en halv personaledag i september (den 15.-

16. september fra fredag middag indtil lørdag middag. 

Nødpasning arrangeres og vikarer sættes ind. 

Tema: Evaluering af Læreplaner. Det vil blive med en blanding 

af fælles oplæg, og arbejde i egen afdeling 

Bestyrelsen siger god for dette tiltag. 

 

 Kommende års opgaver i dagtilbuddet 

 

o Pædagogisk 

Jævnfør den lokale udviklingsplan, vil vi arbejde med et 

større fokus på forældresamarbejde – forældre 

samskabelse, og vil indføre en midtvejs samtale. 

 

o Ledelsesmæssigt  

Fælles tema, datainformeret ledelse, praksisnær ledelse. 

Hvordan formår ledelsen at gøre de mange former for 

data til en integreret af den pædagogiske praksis. 

Eks. 

Elektroniske dialoghjul 

Sprogscreening 

 

 

  

17:50- 18:05 
 

 
 Pause med lidt til ganen  

18:05 – 18:35 
Orientering 

Nyt fra forældreråd og personale  

Forældreråd i Smilehullet, er det Hanne mad man stemmer om, det 

kan man ikke.  

Klatretræet og Tranely skal have mad udefra, og der er blevet stillet 

fælles kravspecifikationer til dette firma.    

Der er et udvalg centralt, bestående af køkkenledere, personaler, 
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leder og forældre, der tager stilling til, hvem der skal levere mad. 

Hoppeloppen var inde på parkeringsforhold, der vil blive tegnet op til 

båse og måske inddragelse af græsareal. Et fortov var også at 

foretrække. 

Man må gerne parkere ovre ved stikvejene.  

I dagplejen modtager de mange invitationer til fødselsdage mm via 

børneintra, der er fra andre afdelinger. Det er de ikke helt tilfredse 

med. Det vil afdelingerne tænke over. 

Spørgeskemaet gav lidt tvivl, om man skulle stemme ja eller nej for 

at beholde madordning. 

 

 

18:35 – 19:00 
Diskussion 

Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 

 
 Mulighed for at vi selv kan formulere og tilføje spørgsmål  

Generelt kunne være godt, hvis der var en rubrik ”ikke 

relevant” eller ”ved ikke” 

De spørgsmål vi blev enige om er følgende: 

 I hvor høj grad støtter du aktivt op omkring dit barns 

læring og udvikling i institution/dagpleje. 

 Dit eget bidrag til samarbejdet med 

daginstitutionen/dagplejeren. 

Bestyrelsen syntes, at der mangler spørgsmål, der stiller 

skarpt på, hvad man selv som forældre yder af indsats for sit 

barns læring og udvikling. Altså at man også selv følger op 

de aftaler, man evt. har lavet med personalet. 

 

 

19:00 – 19:30 
Diskussion 

Evaluering af de pædagogiske læreplaner. 
 

 Jævnfør dagtilbudsloven skal bestyrelsen inddrages i 

udarbejdelsen, opfølgning og evaluering af de pædagogiske 

læreplaner. (inden dette bestyrelsesmøde vil jeg bede jer om 

at gå ind på børneintra og læse, hvad vi har skrevet om 

arbejdet med læreplanstemaerne) 

 

 Udarbejdelse af en evalueringsmodel. 

 

Der skal udarbejdes en struktur, hvor det bliver nemmere for 

bestyrelsen at evaluere på læreplansarbejdet. Forslag til 

arbejdet med en evalueringsmodel. 

Organisering af årlig evaluering af hver afdeling. Eks. en 

dagsorden på fokusområdet, lave en smittemodel på dette 

(diagloghjul). 

Eks. Klatretræet, der har haft en indsatsområde krop og 

bevægelse. De har lavet en smittemodel på dette med 

beskrivelse af, hvad de har gjort. 

Og sådan har alle afdelinger lavet et indsatsområde, som der 

laves smittemodeller på. 

Det kan være svært for forældre, at læse disse 

smittemodeller, som til tider kan være meget lange. Det 

kræver lidt informationsarbejde til forældrene, inden man går 

i gang. 

Men der var en interesse for at man i alle afdelinger jævnligt 

gennemgik en SMTTE på en aktivitet. 
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19:45– 19:55 
Orientering/Diskussion 

Lokaldistriktssamarbejde. 

 
 Samarbejde med skole – Fu omkring trivselsblomsten 

 

 Fælles inspiration – fremlæggelse af procesplan 

 

Forslag til at forældreråd inviteres med til fælles input til 

drøftelse af procesplan. 

 

 

19:55 – 20:00 
Opsamling og evt. 
 
Randi har været til workshop omkring En god start i lokalområdet”. 

, hvordan kan man tage imod flygtninge i lokal området. Et 

projekt der henvender sig til 6 lokalområder i syd.  

Alle input fra aftenen er blevet samlet sammen, og 

tilsvarende møder er afholdt i de andre områder. Det er 

meningen at projektet skal starte op til sommer og herefter 

løbe hen over det næste år, men henblik på at det 

efterfølgende vil kunne rulles ud i hele Aarhus. 

Der kommer mere ud om det, så snart Randi har nyt. 

 

Næste bestyrelsesmøde er ændret til 16. maj 2017 i 

Regnbuen. 

 
 

 

 
 

19:30– 19:45 
Orientering 

Lokal udviklingsplan (LUP bilag) 

 

 Opstart af nyt tiltag under forældresamarbejde. 

o Hvordan og hvornår 

I uge 8 besluttes der helt bestemt, hvordan og 

hvornår midtvejssamtalen løber af stablen. 

Sygefraværsprojektet er startet. 

 


