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REFERAT  

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:  Den 14.11. 2017 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:   DII Spiloppen, Skovgårdavænget 600, 8310 Tranbjerg. 
 
Møde indkaldt af:  Anna Mortensen, Randi Ørberg 

 

Deltagere:                

Anna (Klatretræet), Louise (Hoppeloppen), Merete (Tranely), Signe  

(Smilehullet), Maria (Solsikken), Pouel (Ællebælle), Henrik (Regn 

buen), Mette (dagplejen), Susanne (Spiloppen) 

Annette G (Ællebælle), Trine (Regnbuen), Lisbeth (dagplejen), Char 

lotte (Smilehullet) 

 

 

Referent:                  Dorthe  

 

Afbud fra:                  Charlotte og Signe 

 

Bilag:                  Kvalitetsrapport - LUP 

17:00 – 17:20 
Pædagogisk leder Dorthe fortæller, hvad man er optaget af i Spilop-

pen. Hvordan har de arbejdet med læreplanstemaer, hvordan evalue-

rer de? 

 

17:20 – 17:55 
Pause med lidt til ganen 

 
 

17:55 - 18:55 
Kvalitetsrapport – afspejler forældretilfredshedsrapporten: 

• Gennemgang af rapportens opbygning og formålet. 

• Randi gennemgår, hvad der evt. kan sættes fokus på. 

Fokus punkter: Natursamarbejdet /tidlige indsats. 

Tilsynspunkt: Pædagogiske læreplaner/evaluering. 

Emner, der kunne tages op: Vi ligger højt ved skoleudsættelse- 

hvad ligger bag dette og kan man gøre andet. 

Vi scorer ikke højt på robuste børn – hænger det sammen med 

den store gruppe, der skoleudsættes? 

Emner, vi har arbejdet med: 

- Krop og bevægelse 

- Sprog 

- Kulturelle udtryksformer 

 

Er der nogle områder, der giver anledning til spørgsmål og i gi-

vet fald hvilke: 
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- Sundhedsplejens stikord mangler ved overgange. Vugge-

stuen mangler lidt ord på, hvorfor krydserne er sat, lettere 

at få fokus på barnets udvikling. 

- Psykisk robusthed i forhold til overgang til skole, skal have 

større opmærksomhed. 

- Brug 4 års samtalen til at sætte fokus på, hvad skal der ar-

bejdes på for at blive skole klar.  

- Skriftsprog, robusthed, mange skoleudsatte, hænger det 

sammen med overgange. 

- Forældresamarbejdet, hvorfor ligger den lavt. 

- Inddragelse, vil den ændre sig ved vores indsats 4 års 

samtale. 

- Hvorfor er skoleudsættelse steget markant? 

- Overvægtige piger. 

 

Områder, vi kan fordybe os i evt. til kvalitetssamtale: 

Mobning og drillerier er steget:  

- er det formidling, 

- arbejdet med mobberi,  

- grænser er rykket, er der større forskel på hvad der opfat-

tes som mobning. 

- Forældresamarbejdet, inddragelse. 

 

Hvad overrasker mest: 

- at materialet fra dialoghjulet er med i kvalitetsrapporten, 

måske vigtigt at alle forældre ved at svar bruges som data i 

kvalitetsrapporten.  

- Sammenligningen i forhold til Aarhus/den enkelte forældre. 

- Tilstedeværelse i inst. ligger højt, der bruges færre penge 

pr barn. 

- Vi ligger generelt under Aarhus kommune- sammenligning 

med tilsvarende inst.  

 

Vi vil forsøge at sætte fokus på færre emner, psykisk ro-

busthed, skoleudsættelse, forældresamarbejde, mobning kan 

være interessant at få kodet sammen.  

 

  

• Hvordan vil det give mening at evaluere vores LUP (lokale ud-

viklingsplan): 

- Der udleveres smtte fra Solsikken om eventyr projekt, som 

kommer omkring alle læreplanstemaer. 

Spørgsmål, hvad kræves der i jeres evaluering. Der er in-

gen specifikke krav til, hvad og hvor meget der skal eva-

lueres på. 

- Det er svært, når der ikke er en definition på, hvad der skal 

evalueres på.  

- Kan der laves mere konkrete mål, så det er lettere at ar-

bejde videre med projektet ud fra hvilke mål, der er nået, 

og hvilke der skal arbejdes videre på. 

- Hvad, hvor meget.  

- Find overlap i de forskellige læreplanstemaer, f.eks. lære-

plans tema en gang om året på hvert tema. 

- Kog det meget mere ned, og sæt også fokus på de små 
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projekter.  

• Evaluering  

• Bestyrelsens udtalelse 

18:55 – 19:10 
 

Nyt fra kontoret 

• Økonomi: 

Ser stadig fornuftig ud. 

Sommerferien i Dagplejen har igennem de seneste år været 

dyr, og i den forbindelse har den pædagogiskske leder i sam-

arbejde med dagplejens MED udvalg udarbejdet et forslag til, 

hvordan vi kan minimere udgifterne til 5. barns plads og gæ-

stepladser. Der blev udleveret forslag fra dagplejen.  

Bestyrelsen skal senest fredag d. 24.11.17 melde til 

Randi, om man går ind for forslaget, der er sendt til høring fra 

dagplejen. 

Forslag fra dagplejen om, at der indføres 2 lukkeuger, som i 

inst. men hvor der er mulighed for pasning, hvis der er brug 

for det. 

• Nye ledere: 

Ny leder i solsikken, Lena, 36 år fra Malling dagtilbud. Starter 

mandag d. 4.12.17. 

Ditte fra Ællebælle går på barsel, og Christina, stedfortræder, 

bliver konstitueret i denne periode. 

Byggeri på Torvevænget, Hoppeloppen og Solsikken starter i 

marts. 

Carina er startet som pæd. Leder i Klatretræet.  

• Dialogmøde med Rådmanden: 

Poul, Signe og Randi var til møde med rådmanden.  

Der var meget fokus på friskoler og private inst. 

• Foredrag: 

Punktet overføres til næste møde. 

 

19:10 – 19:40 
 

Trivselsorganisation 

• Hvordan kan vi tænke det ind i dagtilbuddet 

• Var der noget I særligt blev optaget af 

• Hvordan skal vi få det udbredt i hele dagtilbuddet 

 

 

19:40 – 19:55 
Nyt fra afdelingerne 

• Forældreråd/forældremøder 

• Personale 

 

19:55 – 20:00 
Evt. og opsamling 

• Er der noget der skal følges op på til næste møde? 

• Trivselsorganisation 

• Kvalitetssamtalen 

• Foredrag 

 


