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Tranbjerg, den 30. januar 2020 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 
 

30. januar 2020 kl. 17.00-20.00  
 

Sted: Spiloppen, Skovgårdsvænget 600, 8310 Tranbjerg. 
 

Tilstede er: Mads (Hoppeloppen), Annette (medarbejderrepræsentant), Anne Kold 
(Børnesymfonien), Stine (Dagplejen), Kristian (Ællebælle), Mette (dagtilbudsleder), 
Julie (Spiloppen), Anna (Klatretræet), Charlotte (medarbejderrepræsentant), Signe 

(Smilehullet), Dorte (pædagogisk leder i Spiloppen).    
 

Afbud fra: Solsikken, Regnbuen, Lisbeth (medarbejderrepræsentant) 
 
Referent: Signe (Smilehullet)   

 

 

Evt.: Arrangementsgrupper spørger, hvor meget vi vil give til et foredrag for 
forældre. Vi bliver enige om, at det ikke er over 30.000 kr.   

 

 

Kl. 17.00-17.50. Besøg af skolebestyrelsen angående TIT (Trivsel i 
Tranbjerg) 

 

Flere gange har TIT været på forældreråds- og 

bestyrelsesmøderne. Der har været udfordringer i forbindelse med 
implementeringen af TIT i afdelingerne i dagtilbuddet. Derfor har 

vi nu inviteret medlemmer af skolebestyrelsen til et møde for at 
drøfte: 

o Hvorledes skolen har haft held med at implementere TIT? 

o Hvordan holdes det i live? 

o Hvor ens bliver det udført i de forskellige 
overgange/klasser? 

o Hvordan kan vi skabe TIT i dagtilbuddet, som støtter op 
omkring skolens TIT, så forældre overfører det, som de 
kender, til skolens arbejde med TIT? 

 
Skolebestyrelsen er til stede med 4 repræsentanter. De fortæller: TIT var på 
skrivebordet et ambitiøst projekt, men også for dem svært at implementere i praksis 
i skolen. Grundideen er stadig, at alle forældre skal føle sig set og hørt – og at alle 

mailto:merug@aarhus.dk


Referat: BESTYRELSESMØDE 
TRANBJERG DAGTILBUD 

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

 

 

børn skal føle, deres forældre byder ind. TIT skal ikke nødvendigvis bestå af de 
definerede grupper – men der skal være en tovholder-gruppe, som koordinerer. Og 
man skal sørge for, at alle forældre bidrager. Der skal være rammer for 
arrangementer (hvor tit, hvor dyrt). TIT skal være forældrebåret, men der skal også 
være støtte fra skole/dagtilbud.  
 
En ide kan være at gøre ”grupperne” helt konkrete / mindre opgaver – og koble 
dem op på allerede eksisterende traditioner/arrangementer. 
 
En af de store udfordringer er at få de nye forældre med ombord. Vi taler om, at 
det er vigtigt at være tydelige overfor nye forældre. 
 
Bestyrelsen siger tak for gode input og inspiration til arbejdet med TIT i 
dagtilbuddet. Vi er enige om, at selvom TIT skal være for alle børn i Tranbjerg, er 
der forskelle på rammerne i skole og dagtilbud, som der skal tages højde for.    
 
Bestyrelsen aftaler, at bestyrelsen har en opgave i at formidle vores krav til TIT til 
forældrerådene. Alle skal gå tilbage til deres forældreråd og høre, hvad der skal stå 
i TIT-pjecen for at vi som forældreråd er klædt på til at få TIT til at leve i hvert 
dagtilbud – så forældrene forstår det.  
              
 

 
Kl. 17.50-18.20 Information fra dagtilbuddet 

o BUDGET 2020: Adm. Leder Gitte Hauge Hansen fremlægger 
budgettet for dagtilbuddet i 2020 på næste møde. 

o Ansættelsesudvalg i forbindelse med ny pædagogisk leder i 
dagtilbuddet. 

o Social kapital 2019. 

o Midtvejsevaluering af SLF-mål (stærkere 
læringsfællesskaber) samt fortælling om workshop nr. 2 for 
Tranbjerg Dagtilbud. 

o Ledelsesopfølgning i Tranbjerg Dagtilbud samt formidling. 

o Fokus på forældresamarbejdet i Tranbjerg Dagtilbud. 
 
Mette orienterer:  
 
Anne, pædagogisk leder i Smilehullet, går på efterløn. Der er nedsat et 
ansættelsesudvalg og processen er godt i gang. Stillingen er slået op i dag. Mette 
sender stillingsopslaget rundt til bestyrelsen og opfordrer til, at man hver især deler 
opslaget på sociale medier. Vi regner med at ansætte en pr. 1. maj.  
 
Vi har fået en tilfredsstillende (gul) social kapital for det samlede dagtilbud (både 
medarbejdere og ledergruppe). Trivsel er på samme niveau (gennemsnitligt) – samtidig 
med at der har været mange nye tiltag (fx den nye dagtilbudslov og stærkere 
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læringsfællesskaber).  
 
Den nye dagtilbudslov foreskriver, at der skal udarbejdes en læreplan i dagtilbuddet. 
Læreplanen omsætter loven til pædagogisk praksis i dagtilbuddet. Lige nu indsamles 
der input fra alle afdelinger. Læreplanen skal være færdig til sommerferien 2020.  
 
Som en del at stærkere læringsfællesskaber er der i alle afdelinger implementeret 
refleksionssparring. Midtvejsevalueringen af refleksionsparringen er positiv. På 
dagtilbuddets workshop i januar (Der bliver afholdt to om året som har fokus på 
dagtilbuddets personaleudvikling) har temaerne været: at lytte, forskellige domæner og 
nysgerrighed. Personale rep. fortæller at det har været positivt at dele viden og praksis 
med hinanden samt modtage ny viden.  
 
Der skal være fokus på forældresamarbejde her i Tranbjerg Dagtilbud, og vi skal bl.a. 
arbejde med forældrevejlederrollen.  
 
Der er fokus på fra forvaltnings side, at det er dagtilbudslederen, som har tilsynspligten 
i dagtilbuddene. Dette udføres bl.a. ved, at Mette kommer i afdelingerne og er en del af 
middagsmøder samt giver sparring til de pædagogiske ledere. Men der skal være mere 
dokumentation af kvaliteten i dagtilbuddet. Dette er dagtilbudsleder forpligtet til. Den 
nye platform AULA forventer Mette at kunne anvendes til netop det. Samtidig skal 
kvalitetsrapporten evalueres, en bedre måling på læringsmiljøerne. Tranbjerg Dagtilbud 
er udvalgt til at deltage i et pilotprojekt, hvor læringsmiljøet skal vurderes af en ekstern 
part. Målet er at finde ud af, om den metode kan anvendes fremadrettet. Andre 
kommuner har haft gode erfaringer med metoden.   
 

 
 
Kl. 18.20-18.40 Præsentation af Spiloppen 

▪ Rundvisning og fortælling om indretning og den pædagogiske 

indsats – hvad har vi fokus på i denne afdeling? 

Dorte fortæller, at Spiloppen har 5 grupper (1 vuggestue på 17 børn og 4 

børnehavegrupper). Man er opdelt på stuer med faste voksne. Der spises madpakker 

til frokost på stuerne – og eftermiddagsmaden spises i cafe. Der arbejdes meget 

med at få struktur på personalets ressourcer – man kan organisere sig ud af meget.  

 

 

Kl. 18.40-19.10 Tranbjergs støtteforening 

Ved sidste bestyrelsesmøde havde vi besøg af Helle Søby Degn, 
som fortalte om Tranbjerg Børnenes støtteforenings arbejde. Det 
blev drøftet, hvorvidt Tranbjerg Dagtilbud skulle modtage støtte 
fra støtteforeningen, og hvad dette kunne være. Mette foreslog, at 

et eventuelt bidrag kunne gå til, at Naturcenteret kunne få bedre 
betingelser for at give dagtilbuddets børn gode naturoplevelser, 

som tog hensyn til dyrene. 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt konceptet om en støtteforening er 
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noget, som bestyrelsen vil bakke op. Bestyrelsen blev ikke enig og 
besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer gik tilbage til deres 
forældreråd og blev klædt på til en beslutning, som skal tages på 

dette møde. 

Beslutning: 

1. Må dagtilbuddets afdelinger tage imod støtte via ting fra 
Tranbjerg Børnenes støtteforening? 

2. Må Naturcenteret tage imod støtte fra Tranbjerg Børnenes 
støtteforening via ting for at forbedre de muligheder, børn 
og dyr har for at fremme den gode naturoplevelse hos 
børnene? 

3. Hvis bestyrelsen beslutter sig for, at dagtilbud eller 
Naturcenteret ikke skal tage imod støtte fra Tranbjerg 
Børnenes støtteforeningen via ting – vil bestyrelsen så 
spænde ben for, at støtteforeningen støtter naturcenteret 
via skole og FU? 

1. Ja.  

2. Ja. 

3. ikke relevant 

 

Bestyrelsen støtter, at Tranbjerg Børnenes Venner støtter læringsmiljøer i Tranbjerg 
økonomisk. Vi opfordrer til, at projekter, der støttes, er offentlige tilgængelige 
læringsmiljøer fx Naturcenteret, legepladserne i Tranbjerg eller bålhytten ved søen.   

En afdeling påpeger, at dagtilbuddet ifølge vedtægterne ikke har en plads i 
bestyrelsen for Tranbjerg Børnenes Venner – ligesom skole og SFO har. 

 

Kl. 19.10-19.30 Kommentar til skriv om forventninger i 

forældresamarbejdet 

For at højne og kvalificere personalets kompetencer indenfor 
kommunikation og vejledning i forældresamarbejdet vil 
dagtilbuddet have fokus på forældresamarbejdet. 

Ledelsen har udarbejdet et skriv om de forventninger, der er til 

dagtilbuddets personale og til forældre i forbindelse med 

udarbejdelsen af forældrevejlederollen i Tranbjerg Dagtilbud. 

Læs vedhæftede udkast og kom med kommentarer på, hvad I evt. 
kan være i tvivl om, når I læser det, samt hvordan det kan 
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opfattes som forældre. 

Bestyrelsens kommentarer tages med det til videre arbejde med 
en kommende fælles forældrepjece samt en personalepjece. 

 
MED har godkendt udkastet.  

Bestyrelsen anbefaler, at forældre-pjecen bliver meget konkret med jordnære 
anvisninger til, hvordan man som forældre deltager i forældresamarbejdet. 

 

Det vigtige er, at det med arbejdet bliver synligt, informationspræget og tilgængeligt 
for forældrene, hvad vi som dagtilbud forventer af forældrene i forældresamarbejdet. 

En forældrepjece giver både forældre og personalet noget at holde sig til, så det ikke 
er forskelligt, hvilken forventninger man som forældre kan have i de en afdeling frem 

for en anden.      

   

 
Kl. 19.35-19.55 NYT fra forældrerådene 

Ællebælle, Dagplejen og Regnbuen fortæller om, hvad de 
arbejder med i deres forældreråd. 

Regnbuen har meldt afbud.  

Dagplejen: TIT + arbejdsdag. Udfordringen er, at forældre ikke deltager i 
arbejdsdagen. Bestyrelsen opfordrer til at lægge arbejdsdage en hverdag undt. 
fredag – eller måske en lørdag formiddag (så det også bliver et mere socialt 
arrangement). Mette foreslår, at man også tager fat i dagplejerne og får dem til 

at tage stilling til, hvordan de kan bakke op om forældresamarbejdet. Ide til 
arrangement kunne være fællesspisning i dagplejehuset. 

Ællebælle: Hvordan får man nye forældre ind i forældregruppen? Og hvordan 
skaber man en god overgang fra vuggestue til børnehave? Bestyrelsen mener, at 

netop modtagelsen af nye forældre (også ved overgange) er et emne, som kunne 
drøftes nærmere på et senere møde.      

      
Kl. 19.55-20.00 Hvad tager jeg med mig fra mødet? 

Hvilke refleksioner tager jeg med mig fra mødet denne gang? 
 
Vi nåede ikke punktet.  

 
 
Punkter til næste bestyrelsesmøde:  

- TIT 

- Modtagelsen af nye forældre (også ved overgange) 
- Regnbuen skal på under ’Nyt fra forældrerådene’ 
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