
 
 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE  
TRANBJERG DAGTILBUD 
 
 

                         Dagtilbudsleder Mette Ruggaard, Kirketorvet 22, 8310 Tranbjerg. Tlf. 41856853. merug@aarhus.dk   

Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud onsdag den 6. 
november 2019 kl. kl. 17.00-20.00 i Børnesymfonien, Laurbærvænget 5, 8310 

Tranbjerg. 

Tilstede er: Mette (dagtilbudsleder), Charlotte (medarbejder), Annette (medarbejder), 
Lisbeth (medarbejder), Anne Sofie (Regnbuen), Stine (dagplejen), Kirsten 

(Børnesymfonien), Anna (Klatretræet), Julie (Spilloppen), Maria (Solsikken), Signe 

(Smilehullet), Kristian (Ællebælle), Mads (Hoppeloppen) 

På besøg: Annie (Pædagogisk leder i Børnesymfonien), Helle Søbe Degn (Formand for 

Tranbjerg Børnenes Venner – kun ved punktet ang. støtteforeningen) 

Afbud fra: Ingen.   

 

Dagsorden: 

Kl. 17.00-17.20. Præsentation af Børnesymfonien  

▪ Rundvisning og fortælling om indretning og den pædagogiske 

indsats – hvad har vi fokus på i denne afdeling? 

Den pædagogiske leder, Annie, viser rundt i Børnesymfonien. Institutionen har musik 
og drama som tema, og det ses både i indretningen og hos de personaler, der er 
ansat. Den gode akustik i huset er det absolutte højdepunkt for børn og personale. 

Det er tydeligt at se, at personalet har været inde over indretningen og at processen i 

det store hele har været god.  

 

Kl. 17.20-17.50  Gruppedrøftelse inkl. mad   

▪ Hvilke refleksioner gav det mig at blive præsenteret for 

afdelingen?  

▪ Hvordan kan jeg genkende indretning eller det indhold, der 

blev fortalt i afdelingen, med mit barns afdeling?  

▪ Hvad var anderledes, som jeg kan tage med mig tilbage til 

mit barns afdeling?  

Gruppeopdeling: 

▪ Gruppe 1: Regnbuen, Ællebælle, Dagplejen, Hoppeloppen og 

Tranely – Tovholder Charlotte (medarbejder rep.)  

▪ Gruppe 2: Spiloppen, Smilehullet, Klatretræet, Solsikken – 

Tovholder Anette (Medarbejder rep.)  
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Grupperne drøfter indretningen af og den pædagogiske praksis i 

Børnesymfonien.   

 

Kl. 17.50-18.05  Godkendelse af forretningsorden  

Er der kommentarer til forretningsordenen, før den kan 

godkendes? Læs venligst igennem før mødet, så vi kun kigger 

på det, som evt. skal rettes. Find forretningsordningen i 

vedhæftet bilag nr. 1. 

 

2 kommentarer i forretningsordenen med rødt. Forretningsordenen er godkendt med 

de 2 rettelser.   

 

Kl. 18.05-18.40 SL - drøftelse 

Dialog omkring inddragelse af lokalsamfundet ud fra følgende 

refleksionsspørgsmål:  

▪ Hvilke ressourcer og mulige kontakter er til stede i vores 

lokalsamfund, og har vi kontakt hertil?  

▪ Hvordan kan disse bruges og inddrages i at skabe eller 

understøtte pædagogiske læringsmiljøer?  

▪ Hvordan kan dagtilbuddet i samarbejde med bestyrelsen åbne 

sine fysiske faciliteter til lokalområdets behov, for herved at 

understøtte børns trivsel, læring, udvikling eller dannelse?  

Se plan for drøftelse af SL i vedhæftet bilag nr. 2. 

Se skabelon for den kommende læreplan bilag nr. 3  

 

Formålet er at indsamle data på, hvordan lokalsamfundet kan inddrages. 

- Skolen/indskolingen: Samarbejde om overgangen fra børnehave til skole 

- Lokalt erhvervsliv (fx bager, slagter – eller pynte juletræ hos fx 

ejendomsmægleren) 

- Naturcenteret 

- Kirken (sangarrangementer, kirkenissen, julegudstjeneste) 

- Biblioteket 

- Besøg i de andre institutioner 

- Lokalcenteret (her er der en frivilligkonsulent tilknyttet) fx rytmik  

- Forældre kan også byde ind med en interessant hobby eller arbejdsplads (fx 

har Smilehullet haft besøg af en jæger) 
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- Vandværket / Varmeværket 

- AIA – fx gymnastikforeningen 

Åbne de fysiske faciliteter for andre:  

- Aftale fælles legeaftaler for børnene på legepladsen i weekenden 

- Udlejning af lokaler (men med hvilket formål?) 

- Er der nogen, der kan komme og give vores børn oplevelser? 

- Mødregrupperne i byen  

- Sundhedsplejersken 

- Tandplejen 

 

Som bestyrelsen er vi særligt optaget af, at vi har åbne legepladser som er til brug og 

gavn/glæde for alle.   

 

Til næste møde skal vi diskutere forældresamarbejde. Anna foreslår, at vi til næste 

møde erstatter gruppedrøftelserne ang. rundvisningen med gruppedrøftelser af 

forældresamarbejde – og efterfølgende fælles diskussion. Bestyrelsen bakker op om 

det.   

 

Kl. 18.40-19.00 Besøg af bestyrelsesmedlem fra Tranbjergs støtteforening 

Helle Søby Degn har kontaktet dagtilbuddet i forhold til 
støtteforeningens arbejde. Vi har inviteret Helle til mødet for at 

give os info om støtteforeningens arbejde og skabe en dialog om, 
hvordan vi som dagtilbud kan få et samarbejde op at stå med 

støtteforeningen. Ligeledes hvordan støtteforeningen arbejder 
sammen med TIT. Se information om støtteforeningen i vedhæftet 

bilag nr. 4. 

Punktet blev flyttet til lige efter godkendelse af forretningsordenen. Helle Søby Degn, 

formand for Tranbjerg Børnenes Venner, er tilstede under punktet. 
 
Helle fortæller om støtteforeningens arbejde. Helle fortæller, at støtteforeningen først 

og fremmest arbejder med helhedsplanen for skolens to afdelinger – men at de er 
åbne for forslag fra dagtilbuddet. 

 
Der spørges til, om der er kontakt til Spilloppens Venner? Helle svarer, at 
støtteforeningen gerne vil erfaringsudveksle – men at målet er at samle kræfterne på 

et mere overordnet plan. 

Bestyrelsen påpeger, at fx Naturcenteret kunne være et indsatsområde, som gavner 

bredt i børnegruppen i Tranbjerg. 
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Bestyrelsen beslutter: Alle går tilbage i forældrerådene i 
afdelingerne og spørger, om (1) er Tranbjerg Børnenes Venner en forening, vi som 
dagtilbud vil samarbejde med (2) hvis nej, hvad gør vi, når vi sidder i samarbejde 

med skole og FU, fx ang. Naturcenteret. 

Punktet kommer med på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.         

Mette melder tilbage til Tranbjerg Børnenes Venner. 

 
 
Kl. 19.00-19.30 TIT i afdelingerne i Tranbjerg Dagtilbud 

 
Forældreråd har været i dialog omkring, hvad status er på TIT i 

den enkelte afdeling. Vi deler erfaringer og gør status på, hvad der 
evt. er brug for i forhold til at støtte de lokale forældreråd i 
implementering/vedligeholdelse af TIT. Vi tager en runde i forhold 

til følgende spørgsmål:  
▪ Hvad fungerer godt i implementeringsfasen og i, hvordan TIT 

vedligeholdes?  
▪ Hvilke udfordringer oplever det lokale forældreråd i forhold til 

implementering/vedligeholdelse af TIT?  
 
Regnbuen: TIT kan gøre, at forældrerådet ikke skal være festudvalg. Udfordringen er 

at opdatere databasen af ressourcer. 
 

Klatretræet: TIT er bygget op om de traditioner/arrangementer, afdelingen havde i 
forvejen. TIT er synligt i afdelingen med fysiske sedler.      
 

Børnesymfonien: TIT kører godt og er i drift. Facebook-gruppen er en god 
kommunikationsvej. TIT er ikke noget nyt – det er blot en omorganisering af den 

eksisterende praksis.   
 
Smilehullet + Solsikken: Arrangementer og anvendelse af ressourcer fungerer godt – 

men koncept, indsamling, kommunikation osv. er svært at få sat meningsfuldt i 
system. 

 
Ællebælle: Det er nemmere at få forældre til at løse konkrete opgaver nu og her – 
end at få dem i en bank med mulige fremtidige opgaver. Planen er at starte op med 

velkomstgruppen.         
 

Spilloppen: TIT er bygget op omkring årets arrangementer og forskellige ressourcer. 
Arbejder meget med at få dokumenteret opgaver og erfaringer.  
 

Mette foreslår, at bestyrelsen for dagtilbuddet og skolebestyrelsen mødes for at drøfte 
TIT: Hvad er den konkrete (køre)plan? Og hvordan arbejder vi efter de samme 
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retningslinjer? Bestyrelsen bakker op om forslaget. Anna tager fat i 
formanden for skolebestyrelsen.   
 

Vi er endnu engang enige om, at vi skal huske at TIT er til for børnenes og 
fællesskabets skyld. 

  
 
Kl. 19.30-19.40 De hurtige informationspunkter fra Mette 

• Økonomi 
• Social kapital undersøgelse 

• Indberetning af børn som holder fri i ferieperioder 
• Synliggørelse af bestyrelsesarbejdet 

 

Økonomi: Der har været 3 afskedigelser, hvor fællespuljen i dagtilbuddet har dækket 
en del af den ekstra udgift i den forbindelse. Man har drøftet, om noget af den interne 

h-pulje kan anvendes til forebyggende indsatser. Ledelsen arbejder med et økonomisk 
styreværktøj, som synliggør økonomien i de enkelte afdelinger. Lige nu arbejder vi 
med at komme i 0 ved afslutningen af årsbudgettet. Dog har der været mange 

ubekendte, da vi har tre afdelinger som er i gang med ombygning eller nyt hus. Dette 
udfordrer ikke kun økonomisk i forhold til at anskaffe sig nye løsninger, men også at 

børnegrupperne stiger, hvilket ikke udfordre stabiliteten i personalenormeringer. 
 
Social kapital: Undersøgelsen er i gang. Der har forud for undersøgelsen været 

drøftelse i MED om, hvordan det bliver synligt i resultaterne, hvor indsatserne skal 
lægges.    

 
Fællespasning: Punktet kommer på til næste bestyrelsesmøde. 
 

Synliggørelsen af bestyrelsens arbejde: Vi vil gerne video-optage et 
bestyrelsesmedlem efter hvert møde for at fortælle forældre, hvad vi er optaget af og 

gøre lidt reklame for bestyrelsens arbejde.  
 

  
 
Kl. 19.40-19.50 Oplæg for forældre i Tranbjerg Dagtilbud i 2020 

 
• Hvilket emne kunne være interessant for forældrene i 

Tranbjerg Dagtilbud?  
• Evt. en arbejdsgruppe i forhold til planlægning og afholdelse 

af en forældreaften, hvor bestyrelsen er vært.  

 
Vi nedsætter et udvalg: Julie, Anna og Charlotte  

 
 
Kl. 19.50-20.00 Hvad tager jeg med mig fra mødet?  
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• Hvilke refleksioner tager jeg med mig fra 
mødet denne gang?  

 

Anna noterer, at vi har glemt punktet med de 2 afdelinger (Ællebælle og Dagplejen). 
De kommer på til næste bestyrelsesmøde.  

 
Lokalsamfundet, indblik i bestyrelsesarbejdet (set fra en suppleant), fællesskabet i 
Tranbjerg og i afdelingerne.   
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