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REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:  Den 06.02. 2018 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:   Tranely, Kirketorvet 10, 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:                  Anne Christine 

 

Afbud fra:                  Louise (Mads deltager) 

 

Bilag:    

17:00 – 17:20 
Pædagogisk leder Annie viser tegningerne på den nye instituti-

on: 

- Bygherre: Hustømrerne.  

- ”Musikkens hus” – rum, der understøtter det fokus. 

- Rum i rummet. 

- Fast scene i fællesrummet. 

- Personaleafdelingen på 1. sal, børnene på stueplan. 

- Lys, både på legeplads og indendørs. 

- Gennemsigtighed. 

- Atriumgård, amfi scene. 

- 3 vuggestuegrupper, 3 bh grupper. 

- Byggeriet vil tage ca. 9 mdr. Der er endnu ikke fastsat en dato 

for, hvornår de går i gang. 

 

- Krydset ved Laurbærvænget/Østerby Allé – er der tænkt på den 

ekstra trafik, der vil komme? 

 

 

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

 
 

17:55 - 18:55 
Budget  

• Gennemgang af budget 2017: 

- Hvis mange medarbejdere skifter job og ansættes uden for Aar-

hus kommune (eller afskediges), koster det dagtilbud-

det/afdelingen feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse mv., og det-

te kan skabe røde tal på bundlinjen. 

- Budget 2017: ca. 58.000.000 kr. 
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- Overskud 2017: ca. 2.400.000 kr. Drift overskud: 300.000 kr. 

Det resterende overskud skyldes pladsudnyttelsen. 

- Opgørelse over udgifter til kost: Torvevænget overskud 219.000 

kr. Regnbuen underskud 10.000 kr. Smilehullet overskud 

50.000 kr. 

- Reserveringer 2017: Total 2.518.233 kr. Overskud: 467.000 kr. 

• Budgetlægning for 2018: 

- Budget 2018: 55.034.504 kr.  

- Reserveringer 2018: Total 2.963.000 kr. 

- 1.000.000 kr.: Fællesadministration + Byggeteknisk fællesskab 

med skolen (politisk beslutning) trådte i kraft pr. 1. januar 

2018. Ca. 4 timer pr. afdeling om ugen. Skal opgaver samt op-

gaver, der kan tilkøbes.  

- Akkumuleret overskud: 900.000 kr. Fordeles på afdelingerne af-

hængig af grundnormering. Skal bruges på pædagogisk udvik-

ling og komme børnene til gode (ikke personaletimer). Bestyrel-

sen godkender beslutningen.  

- Budget 2018 godkendes af bestyrelsen. 

 

18:55 – 19:10 
 

Nyt fra kontoret 

• Byggeriet på Torvevænget – gennemgang af tegninger: 

- Foreløbig plan: Opstart marts, indflytning slut oktober.  

- Starter med udvidelse af parkeringspladsen. Derefter tilbygning 

ml. Hoppeloppen og Solsikken samt sansemotorisk rum i Solsik-

ken. Som det sidste ombygning/renovering af Solsikken.  

- Der bliver opsat afspærringsvægge ind til selv byggepladsen, så 

der ikke kan komme børn derind.  

- Der skal laves dræn på Ællebælles legeplads.  

- Alle afdelinger får egen indgang. 

- Lena og Inge-Marie kan kontaktes for info. 

• Strategidagene for lederne: 

o Hvor skal kommende års fokus ligge: 

- Solsikken: Årsplan, læreplanstemaer, forældreinddragelse. 

- Hoppeloppen: Arbejdsglæde, forældre inddragelse, synlig læ-

ring, ombygning. 

- Spiloppen: Kollegial læring, pædagogik, arbejdshypotese/video 

- Regnbuen: Emner fra sidste år: forældresamtaler, afholdelse af 

netværkssamtaler, kompetenceprofil på Regnbuen. 

- Tranely: Struktur, ny personalegruppe, børn med særlige behov, 

implementering af musik i hverdagen. 

- Smilehullet: Kollegial læring, opdragelse/at være gode rollemo-

deller. 

- Ællebælle: Tydeliggørelse af, at det er en sproginstitution. 

- Dagplejen: Social kapital, strukturering af legestuegrupper, 

økonomi. 

- Klatretræet: Struktur, praktisk pædagogik, forældreinddragelse, 

nye læreplaner. 

o Ledernes ansvarsområder: 

- Arbejdshypoteser/video: Else/Annie  

- Overgange: Dorthe/Anne 

- Special pædagogik: Else/Inge-Marie 

- Naturcenter: Anne/Lena 

- Forældresamarbejde: Mie/Anne/Carina 

- 1. hjælp: Annie/Christina 

- Sprog: Inge-Marie/Christina/Mie 

- Pædagogisk udvikling: Lena/Inge-Marie 

- Krop- og bevægelsesvejledere: (2019) 

- Tidlig forebyggende indsats (SOS): Carina/Dorthe 
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• Foredrag: 

- Efterår 2018. 

- Forslag: Ulla Dyrløv. 

- Charlotte og Mette undersøger og skriver ud til bestyrelsen. 

 

19:10 – 19:40 
 

Trivselsorganisation 

• Hvordan kan vi tænke det ind i dagtilbuddet: 

- Arbejdsgruppe nedsat. Navn på trivselsorganisationen: TIT 

(Trivsel I Tranbjerg). 

- Logo: Vifte med blade for de forskellige emner/forældregrupper: 

Velkomstgruppe, aktivitetsgruppe, ressourcebank, børnepolitisk 

gruppe, finansgruppe. Alle forældre får en opgave – giver kend-

skab til hinanden, alle er del af fællesskabet - øger børnenes 

trivsel. Synliggørelse af alles bidrag, ikke kun dem der sidder i 

forældrerådet. Sidder i gruppen for at år ad gangen. 

- Tovholder, gruppe eller afdelingsvis? Afskaffelse af forældreråd? 

- Næste møde i arbejdsgruppen: d. 19/2. 

 

Bestyrelsens kommentarer: 

- Mindre målestok i opstarten, ikke den fulde vifte.  

- Forældreråd bevares i en overgangsfase. Er med til at brede vif-

ten ud/løbe projektet i gang.  

- Kræver lederstyring indtil der kommer en struktur. 

- Brug for tovholder. 

- Stort arbejde at holde ressourcebank opdateret? Hoppeloppen 

og Smilehullet har ressourcebank og synes ikke, det er kræven-

de. 

- Grundtanken kan vi godt lide. 

- Kræver ildsjæle. 

 

• 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: 

- Referater er sendt rundt. 

• Personale: 

- Trine har fået nyt arbejde pr. 1/3.  

- Ekstra stilling H-midler (30 t.), slås op internt først. 

 

19:55 – 20:00 
Evt. og opsamling 

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

- TIT – videre proces. 

- Forældreforedrag. 

- Tilbagemelding på kvalitetssamtale. 

- LUP – involvering af bestyrelsen. Diskussion af fokuspunk-

ter/emner i mindre grupper. 

 


