
 

 

 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:   D. 22.08. 2017 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:  Ællebælle, Torvevænget 5 C, 8310 Tranbjerg 

  
 
Møde indkaldt af:   Anna Mortensen og Randi Ørberg 

 

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

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

(Solsikken), Merete (Tranely), Jeppe (Regnbuen), Anette 

G (Ællebælle), Trine (Regnbuen), Lisbeth (Dagplejen), 

Randi, Ditte (Ællebælle)  

 

Referent:                    Anne Christine 

 

Afbud fra:   Pernille (dagplejen), Charlotte (Smilehullet) 

  

17:00 - 17:20 
Orientering 

Pædagogisk leder Ditte Pedersen fortæller 
 Da Ællebælle er en sproginstitution, hvordan kommer det til 

udtryk i indretning og i pædagogikken: 

- Personalet er meget bevidste om sprogarbejdet. 

- Der arbejdes på, at det også bliver mere fysisk synligt, at 

det er en sproginstitution. 

17:20 – 18.10 
Orientering/diskussion 

Nyt fra kontoret 
 Økonomi 

o Ekstra midler: 

- Enkeltbeløb til 0-2 års området inkl. Dagplejen. Skal bruges 

i 2017.  

- I institutionerne bruges midlerne til ekstra timer, i dagplejen 

til at den pæd. Leder går op på 37 timer, samt ansættelse af 

en dagplejepædagog 10 timer om ugen. 

 Seneste nye omkring pladssituationen i Tranbjerg og bygninger 

o Udbygning af eksisterende institutioner på Torvevænget – 

hvor er vi: 

- Første byggemøde er afholdt med fremlæggelse af råskitser. 

- Forbliver 2 institutioner med 4 grupper. 24 vug/40 bh. 

- Fælles personalefaciliteter og kontor. 

- Parkeringspladser tænkes ind. 

- Solsikken skal renoveres i samme omgang. 

- Den nye 6-gruppes institution, der er byggemøde i 

november. 

 Ny pædagogisk leder i Klatretræet: 

- 14 ansøgere, 5 til samtale, heraf er to udvalgt til 2. 

samtalerunde. 

 Dialogmøde med rådmanden referat fra Anna: 

- Snak om tilførte midler. 

- 2% af de midler, der skal spares hvert år, kan måske gå til 

renovering af bygninger. 



 

 

- Vision om, at der skal bygges 6-8 nye folkeskoler i Aarhus. 

- Samskabelse, hvad betyder det. Dialog om bl.a. 

dokumentation: Skal ikke bare være i form af billeder, flere 

ord på hvorfor de forskellige aktiviteter sættes i gang. 

 Fælles personale dag – hvad er temaet: 

- Opfordring til, at forældre henter senest kl. 11.45 

fredag d. 15/9. Der bliver arrangeret fællespasning med 

vikarer for de børn, der har behov. 

- Tema: Læring og didaktik i dagtilbud. Oplæg ved Louise B. 

Pedersen fra VIA Horsens. Data, evaluering, dokumentation. 

 Valg til bestyrelsen: 

- Anna valgt til 18 

- Merete på valg, genvalg 

- Signe valgt til 18 

- Louise valgt til 18 

- Line på valg, ikke genvalg 

- Mette valgt til 18 

- Jeppe på valg, evt. genvalg 

- Susanne på valg, evt. genvalg 

- Pernille på valg, evt. genvalg? 

o Hvordan med formandsberetning? 

- Anna laver formandsberetning. Sendes rundt til bestyrelsen. 

Lægges på Børneintra efter forældremøderne. 

- Randi kommer rundt til forældremøderne, evt. også Anna. 

- Det opleves nogen steder, at det er svært at få forældre til 

at møde op. Gøre reklame for mødet til arrangementer, på 

facebook eller Børneintra. 

 Nye pædagogiske tiltag vedr. tidlig indsats 

o Trivselsmøder 0-2 år: 

- Børn i vug eller dagpleje. 

- Ved bekymringer om et barns trivsel har forældre og 

pædagoger mulighed for et tværfagligt mødeforum 

(trivselsmøde) med deltagelse af forældre og 

pædagog/pæd. Leder fra institutionen, samt psykolog, 

talepædagog, sundhedsplejeske eller andre. 

- Råd og vejledning til forældre, dialog, fælles forståelse for 

barnets udvikling. 

- Inden mødet får både forældre og pædagoger et skriftligt 

materiale/skema, som de skal forholde sig til. 

- Fast dagsorden. 

- Der tages referat fra mødet, som sendes til PPR 

udelukkende som dokumentation, ikke som en sag eller 

henvisning. Kræver forældres samtykke, som skal godkende 

referatet ved afslutning af mødet. 

- Der er afsat 1 time til mødet. 

- Tiderne til trivselsmøder går fra tiderne på Konsultativt 

forum, dette er Randi gået videre med for at se, om det er 

muligt at få ekstra tid tilført. 

- Infomøde i næste uge for personale. 

o Fælles skabelse på tværs af magistraten for sociale 

beskæftigelse (MSB) og magistraten for Børn og unge 

(MBU): 

- Tranbjerg er udvalgt til at deltage i et pilotprojekt med det 

formål at skabe et tættere samarbejde mellem de to 

magistrater, hvor familierådgivere og sagsbehandlere fra 

familieafdelingen kommer ud i dagtilbud/skole. Målet er at 

få fat i de udsatte børn og unge tidligere, hurtigere 

sagsbehandling. Familieafdelingen bliver desværre ofte for 

sent koblet på sagerne. Netværksmøder. 

 



 

 

 

 

19:55 – 20:00 
Opsamling og evt. 

- Meget skrald på legepladsen, personalet bruger meget 

tid på at rydde op og fjerne affald. Problemet eksisterer 

også på skolen. Randi har haft møde med FU og de 

opsøgende medarbejdere. Meldingen er, at politiet skal 

have besked, hvis der findes fx rusmidler eller der sker 

hærværk eller andre mere alvorlige ting. Det er stilnet 

lidt af efter sommerferien. Låger til legepladsen må ikke 

låses. Der er opsat skraldespande på legepladsen. Evt. 

projektørlys? Tlf. nr. på intra. 

 

 
 

18:10- 18:25 
 

 
 Pause med lidt til ganen  

18:25 – 18:55 
Orientering 

Nyt fra forældreråd og personale   
- Solsikken: Optaget af ombygning. Deltagelse i 

ombygningsprocessen af en forælder, som er arkitekt. 

Hvordan bliver dagligdagen, mens byggeriet står på. 

- Regnbuen: Forældretilfredshedsundersøgelse, tiltag: 

Tydeliggøre hvem der er vikarer. 4 års samtaler, positivt 

modtaget. Sommerfest. Temauger om Strid.  

- Klatretræet: Forældrerådsmøde aflyst. Glæder sig til at 

der kommer en leder, som kan være mere synlig i 

institutionen. 

- Dagplejen: Forældremøde, tema: Vikardækning, 

hvordan det er at få sit barn passet af vikar. 

- Ællebælle: Arbejdssøndag i oktober. 

Forældretilfredshedsundersøgelse. Forældrerådets 

kompetencer. Kommende valg. Struktur i 

huset/overbelægning. 

- Smilehullet: 

- Spiloppen: Forældretilfredshedsundersøgelse. 

Arbejdsdag. Forældrekaffe med stor succes. 

- Tranely: Sommerfest indianer/cowboy tema. Dejligt at 

Annie bliver i Tranely. Nybyggeri. Frokostordning. 

- Hoppeloppen: Sommerfest. Forældrearbejdsdag med 

god opbakning og fællesspisning. Fast vinkevoksen. 

 

18:55 – 19:55 
Diskussion 

Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 
Jævnfør sidste referat: 

”Vi skal arbejde med resultaterne i de enkelte forældreråd. Og vi tager un-

dersøgelsen op igen i bestyrelsen på mødet efter sommerferien. Her skal vi 

fastsatte evt. indsatsområder.” 

Punktet udsættes, til alle afdelinger har diskuteret forældretilfredsheds-

undersøgelsen. 

 


