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REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud. 

Tid:   Den 16.05. 2018 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:   Klatretræet, Laurbærvænget 4, 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), Lisbeth (dagplejen), Charlotte (Smilehullet) 

 

Gæster:                             Sabine fra Tranely (medlem af arbejdsgruppen) 

                                      Louise Heltborg Budde, konsulent fra Børn og Unge. 

 

Referent:                  Anne Christine 

 

Afbud fra:                  Pouel (Majbritt deltager som suppleant), Henrik, Signe 

 

Bilag:                  Styrelsesvedtægterne for dagtilbud  

17:00 – 17:20 
Pædagogisk leder Carina fortæller, hvad man pædagogisk er optaget 

af lige nu: 

- Struktur og rammer. 

- Små børnegrupper. 

- Visualisering af dagens aktiviteter/visuel støtte i vug – 

skal også bruges i bh. 

- Overgange. 

- Kollegial sparring. 

- Tegn til tale. 

- Etablering af læringsrum. 

 

 

17:20 – 17:35 
Pause med lidt til ganen 

 
 

17:35 – 18:00 
Gennemgang af de reviderede Styrelsesvedtægter for dagtilbud: 

- Styrkelse af forældrenes indflydelse, fx lægges der op til, 

at forældrene er med til at lave principper. 

- Fra fire til seks møder om året.  

- Valgperioden ændres, fra 1/8 – 31/7. Problematisk at det 

falder sammen med skolestart. 
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- Giver udvidet mulighed for samarbejde med skolebesty-

relse. 

- Træder i kraft pr. 1/10 2018. 

• Evt. udarbejdelse af høringssvar fra bestyrelsen: 

- Antallet af møder.  

- Valgperiode. 

- Anna skriver udkast til et høringssvar. 

 

18:00 - 18:55 
Trivselsorganisation: 

• Fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde 

o Gennemgang af pjecen: 

- Formål: Sikre tryghed og trivsel for alle børn i Tranbjerg – 

fælles ansvar. 

- Forældrenetværk, alle er en del af fællesskabet og kan bi-

drage – alle børn oplever, at deres forældre er med. 

- Kobling til Børne- og unge politikken. 

o Kom med rettelser eller tilføjelser: 
- Hvordan introduceres/formidles tankerne bag TIT bedst 

muligt – pjecen er tung, meget tekst. Video? Se evt. vi-

deo på FU’s hjemmeside. Pjecen skal være klar til at ud-

dele på forældremøderne i september. Information/teaser 

ud inden, fx i forbindelse med sommerfest. 

 

Diskussion: 

- Alle forældre er med i en gruppe – forældre der siger nej, 

vil stå i resursebanken – passivt medlem? Kulturændring. 

- Forpligtelse/forventning til forældre. 

- Politisk gruppe, skal det være et medlem af forældrerå-

det, der sidder i den politiske gruppe? – op til den enkelte 

afdeling. Sparringspartner for bestyrelsen – tættere på 

beslutningerne. Hvordan kan det tales op – konkret. 

- Hvordan sikres tilbageløb. 

- Hvad er succesraten. 

 

Snak med Louise Heltborg Budde vedrørende deltagelse i pilotpro-

jekt om styrket engagement i dagtilbudsbestyrelser.  

• Hvordan passer vores TIT ind i denne ramme og hvorledes 

kan vi understøttes i det: 

- TIT giver rigtig god mening ind i den ramme, og bestyrel-

sen støtter op om, at dagtilbuddet indgår i projektet.  

- Opstartsmøder, midtvejsevalueringer, endelig evaluering 

2020. 

- Taler ind i Fællesskabelse på tværs. 

- Mulighed for sparring med Louise. Der følger ikke økono-

miske resurser med. 

• Kan vi kalde det tovholdergruppe i stedet for forældreråd: 

- Fastholde forældreråd, hvor hvert medlem har tovholder-

funktion for en af grupperne i viften. Genkendeligt navn. 

• Hvordan kan det tænkes ind i de nye reviderede styrelses-

vedtægter? 

- Der vil være opgaver i det nuværende forældreråd, som 

overgår til TIT regi. 

- Antal af møder? 

 



3 

 

 

 

18:55 – 19:10 
 

Nyt fra kontoret: 

• Økonomi: 

- Randi har været til møde vedr. budget for 2019.  

- Besparelser på ca. 143.000.000 i hele kommunen pga. 

udligning. Katalog kommer ud inden sommerferien. 

• Byggeriet på Torvevænget: 

- Der er ikke nyt siden sidst. 

 

19:10 – 19:20 
 

Nyt fra afdelingerne 

• Forældreråd/forældremøder 

• Foredrag, er det lykkes at få Lola til Tranbjerg? 

- Den 12/11 2018. Pris 13.000 + moms. 

- Mette melder tilbage til Lola vedr. emner. 

• Nyt fra personalet 

 

 

19:20 – 19:55 
LUP 

• Hvordan skal vi evaluere vores nye tiltag vedrørende 4 års 

samtalen, der jo bl.a. udsprang af manglende forældretil-

fredshed: 

- Det har været rart for de forældre, der ikke oplever ’pro-

blemer’ med deres barns udvikling, at der alligevel har 

været afsat tid til en samtale – formaliseret. 

- Evaluering: Spørgsmål til forældre + til personale. 

- Opfølgning – vigtigt med aftale for hvor og hvornår. 

• Spørgeguide til forældre: 

- Randi og Anne Christine skriver spørgsmålene ind i et 

skema. 

 

19:55 – 20:00 
Evt. og opsamling 

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


