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REFERAT 

Konstituerende bestyrelsesmøde/ordinært bestyrelsesmøde i 

Tranbjerg Dagtilbud. 

Tid:  Den 05.10. 2017 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:   Kirketorvet 24, indgang B, 1 sal (Randis kontor) 
 
Møde indkaldt af:  Randi Ørberg 

 

Deltagere:            Forældrerepræsentanter: Anna, Merete, Signe, Louise, Maria, 

Pouel, Henrik, Susanne, Mette. 

                                   Medarbejderrepræsentanter: Anette, Trine, Lisbeth, Charlotte

  

 

Referent:                  Anne Christine 

 

Afbud fra:                  Merete, Louise, Susanne, Anette, Lisbeth, Charlotte 

17:00 - 17:40 
Velkomst og præsentation af alle medlemmer 

Randi orienterer om bestyrelsesarbejdet: 

• Konstituering, valg af formand og næstformand: 

- Formand: Anna. 

- Næstformand: Pouel.   

• Gennemgang af forretningsordenen (bilag 1.): 

- 5 årlige møder, min. to er temamøder. Bestyrelsen for-

pligter sig på at komme med input til temamøderne (fx 

Læreplaner, trivselsmøder, LUP). 

• Udlevering af ”Vejledning til arbejde i bestyrelse og foræl-

dreråd i dagtilbud”: 

- Beskriver bl.a. bestyrelsens kompetencer. Når man sid-

der i bestyrelsen, arbejder man ud fra et perspektiv på 

alle børn i dagtilbuddet frem for egen afdeling. 

- Giver eksempler på retningslinjer og principper, som be-

styrelsen har indflydelse på. 

• Lovændring i dagtilbudsloven: 

- Alle børn skal sprogvurderes, når de er ml. 2,8 og 3 år. 

 

17:40 – 17:45 
 

Datoer for møder det næste år (husk kalender): 

- 20/11 2017. 

- 6/2 2018. 

- 16/5 2018. 

- 30/8 2018. 

Opdatering af adresseliste (sendes rundt med referatet). 

Alle bliver fotograferet. 
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17:45 – 18:00 
 

Planlægning af opgaver for det kommende år (årsplan bilag 2): 

- Oktober: konstituering, økonomi. 

- November: evaluering af LUP + forældretilfredshedsun-

dersøgelse. Dialogmøder med rådmanden d. 8/11 kl. 

17.30-20 (deltagere: Anna, Pouel, Signe). Mulighed for 

at sende et spørgsmål ind, send evt. til Randi senest uge 

43. 

- Januar: Kvalitetssamtale d. 17/1 2018. 

- Februar: Budget, fokusområder, trivselssamarbejde lo-

kaldistriktet. 

- Maj: Bestyrelsesbestemt tema, fx læreplaner. 

- August: forberedelse af bestyrelsesvalg. 

Evt. nedsættelse af udvalg: 

- Der er ikke behov for at nedsætte udvalg på nuværende 

tidspunkt. 

 

18:00 – 18:15 
 

 

Pause med lidt til ganen 

 
 

 
Ordinært bestyrelsesmøde 

 

18:15 – 19:30 
Nyt fra kontoret 

• Kort status på dagtilbuddets  

o Økonomi: 

- Budget 57.269.345 kr. 

- Forventet forbrug: 55.874.929 kr. 

- Overført fra tidligere år: 993.994 kr. 

- Indtjent på pladsudnyttelsen: 1.221.836 kr. (pålagt eks-

tra indtag af vuggestuebørn). 

- Tallene er pr. dags dato og ændrer sig løbende. 

- Vikarbudget: 3,6 %. 

- Evt. overskud/underskud deles kollektivt. 

- Randi afholder økonomimøde med alle de pæd. Ledere i 

slutningen af okt. 

- Tilførelse af midler fra dagtilbuddets budget til byggeri 

på Torvevænget (sansemotorisk rum), ca. 5-600.000 kr. 

Bestyrelsen bakker op om dette. 

o Pædagogiske tiltag: 

- Forældresamtaler når barnet er i 4 års alderen. 

- Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis.  

- P-weekend i sept.: Aktionslæring, afprøve handlinger i 

praksis – hvad er læringen, fremdrift.  

- Video/arbejdshypoteser som metode til at udvikle den 

pædagogiske praksis. 

• Foredrag, forslag: 

- Ulla Dyrløv: Pilot for dit barn. 

- Styrkelse af børns legerelationer. 

- Forældresamarbejde/forældrerelationer/forældres bidrag 

– trivselsblomsten. 
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19:30 – 19:50 
Nyt fra afdelingerne 

• Forældreråd/forældremøder: 

- Er endnu ikke afholdt. 

• Personale: 

- Solsikken: Der skal ansættes ny leder, fordi pæd. Leder 

Mette Thomsen går på pension. 

- Klatretræet: Ny leder ansat. 

- Byggeri/udvidelse på Torvevænget. 

- Mange tyverier/indbrud.   

- Ny områdechef Lene Ravn. 

 

19:50 – 20:00 
Evt. og opsamling 

- Meld tilbage til Randi, hvor mange der deltager til foræl-

dremødet onsdag d. 11/10.  

 


