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REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:  Den 04.12. 2018 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:   Regnbuen, Børupvej 2 
 
Møde indkaldt af:  Inge-Marie Kristensen og Anna Mortensen 

 

Deltagere:                

Anna (Klatretræet), Mads (Hoppeloppen), Merete (Tranely),  

Signe (Smilehullet), Maria (Solsikken), Pouel (Ællebælle), Anne So-

fie (Regnbuen), Mette (dagplejen), Susanne (Spilop-

pen), Annette G (Ællebælle), Lisbeth (dagplejen), Char-

lotte (Smilehullet) 

 

 

Referent:                  Anne Christine 

 

Afbud fra:                  Pouel (suppleant Janni deltager), Merete, Mette ( suppleant 

Kim deltager) 

17:00 - 17:20 
• Pædagogisk leder Else Mathiasen indleder mødet: 

- Personalegruppe som har stor erfaring med børn med sær-

lige behov. Arbejder meget med visualisering (brug af bil-

leder) og struktur.  

- Forældrenetværk: Møde med fælles informationer og et 

kort individuelt møde, som med tiden kan udvikle sig til et 

netværk mellem forældre. Startede med en gruppe af 4-års 

piger, som havde nogen af de samme udfordringer, her tog 

afd. initiativ til at forældrene fik etableret et netværk, hvor 

man kan tale åbent med hinanden. 

 

 

17:20 – 17:35 
 

 

Pause med lidt til ganen 

 
 

17:50 – 18:00 
 

Valg af næstformand: 

- Signe. 

- Pouel og Mette er trådt ud af bestyrelsen, Janni og Kim 

træder ind i stedet.  

 

18:00 – 18:20 
 

 

Drøftelse af resultatet af kostafstemningen: 

- Spiloppen har som den eneste afdeling fravalgt frokostord-

ning. 
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- Når Tranely flytter til den nye institution, skal der ansættes 

en kostfaglig eneansvarlig til at lave mad til afdelingen. 

- Blanke stemmer – kan skyldes, at det er forældre til kom-

mende skolebørn (træder i kraft pr. 1/7 19). 

 

18:20 – 18:30 
Evaluering af forældreforedraget med Lola Jensen: 

- Det var rigtig godt, positivt, stort fremmøde. Hun var god 

live, var god til at ramme alle. 

• Hvornår skal næste forældreforedrag være: 

- Hvert andet år, af hensyn til økonomi og fremmøde. 

- Bestyrelsen overvejer, hvem der kunne være en relevant 

foredragsholder. 

 

 

18:30 – 18:45 
Referat af dialogmøde med rådmanden (Anna): 

- Det åbne dagtilbud. Fx åbne op for udlejning af lokaler 

uden for åbningstid (mod betaling). Lige nu er det op til det 

enkelte forældreråd, om institutionen kan lejes ud til fx 

forældre. Regnbuen lejer ud til forældre- og personalegrup-

pen til børnerelaterede arrangementer for 300,-. 

- Samarbejde med lokalområdet, fx lokalcentret, naturcen-

tret, salmesang i kirken mv.  

- Samarbejde med frivillige, der er forskellige udfordringer 

ved dette. MED udvalget (medarbejderudvalget) arbejder 

på retningslinjer.  

 

 

18:45 – 19:00 
Drøftelse af dagtilbuddets kommunikation (Anna): 

- Undgå forkortelser i referater fra møder.  

19:00 – 19:20 
Nyt fra kontoret 

• Kort status på dagtilbuddets  

o Økonomi: 

- Akkumuleret overskud: 900.000 kr. herfra er delt ud i afde-

lingerne til læringsmiljøer. 

- 600.000 kr. til sansemotorisk rum i Solsikken, disse midler 

når ikke at blive brugt i dette regnskabsår. 

- 43.000 kr. til den nye institution, disse når heller ikke at 

blive brugt. 

- Nyt budget for 2019: Besparelser bl.a. i forbindelse med 

budgetforlig. 

o Byggerierne: 

- Går planmæssigt med den nye institution på Laurbærvæn-

get. 

- På Torvevænget er de gået i gang i dag. Halvdelen af P-

pladsen er spærret af, det giver nogen udfordringer. 

o Evaluering af LUP (Lokal udviklingsplan): 

- IM følger op på evaluering af LUP. 

 

 

19:20 – 19:55 
Nyt fra afdelingerne 

• Forældreråd/forældremøder: 

- Der er ikke rundsendt referater fra sidste møde. 

o TiT (Trivsel i Tranbjerg). Hvordan har I startet det op? 
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- Hoppeloppen: Ressourcekatalog (eksisterede allerede). 

Forældrearrangementer, opgaver lægges ud så alle foræl-

dre kan melde sig på. Mentorordning (nye foræl-

dre/forældre som ikke kender nogen). Fælles luciamorgen 

den 13/12 med morgenmad. 

- Regnbuen: Opslag i afd. som forældre kan skrive sig på. 

Info på klippedag. Positiv stemning. Skal køres i gang. 

- Smilehullet: Er ikke færdige med at beslutte, hvordan det 

skal foregå. Ressourcekatalog. Mentorordning, evt. som 

forældrekaffe en gang om måneden. 

- Solsikken: Mentorordning, hvordan føler alle børn og voks-

ne sig som en del af fællesskabet – hjælpe med legeaftaler 

mv. Udfordringen er at nå ud til dem, der ikke allerede er 

en del af fællesskabet. 

- Dagplejen: Andre udfordringer, fordi det er små grupper. 

Evt. arrangementer i dagplejehuset. 

- Ællebælle: Der er lavet skriv til forældre, kun få tilbage-

meldinger. Legedage en søndag formiddag, hvor man spi-

ser frokost og leger på legepladsen. 

- Spiloppen: Ressourcekatalog, mentorordning med foræl-

drekaffe, ved arrangementer: sætter sedler op, hvor man 

kan skrive sig på, hvis man har mulighed for at hjælpe. 

- Vigtigt at opgaver, der skal laves, er meget konkrete. 

- Vigtigt at fremhæve, hvor meget det betyder for børnene 

at opleve, at de/deres forældre bidrager med stort eller 

småt. 

• Personale: 

- Smilehullet: Tre nye pædagoger ansat.  

- Internordisk samarbejde (Charlotte): Tema om digitalise-

ring. Besøg på skole i Gøteborg, hvor man arbejder med 

programmering og kodning. I Aarhus: Coding Pirates, digi-

kids mv.  

 

19:55 – 20:00 
Evt. og opsamling 

 


