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REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:   D. 05.02. 2015 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:  DII Spiloppen, Skovgårdsvænget 600, Tran-

bjerg  
 
Møde indkaldt af:   Anna Grûbel og Randi Ørberg  

 

Deltagere:                      Anna (Klatretræet), Marianne (Smilehullet), Ane 

(Hoppeloppen), Randi (Solsikken), Anna (Spilop-

pen), Mads (dagplejen), Jane (Tranely), June 

(Regnbuen), Anette G (Tranely), Charlotte (Smile-

hullet), Trine (Regnbuen) + P.L. Dorthe Wulff Kra-

rup (Spiloppen)   

 

Referent:                    Anne Christine 

Afbud fra:   Trine  

17:00 - 17:30 
Orientering 

Pæd. Leder Dorthe Wulff Krarup  

 Fortæller hvorledes man arbejder med børns sociale kompe-

tencer i Spiloppen: 

- 17 vug, 50 bh børn. 

- Arbejder meget i stuegrupper/spisegrupper om formidda-

gen med forskellige aktiviteter (tidligere funktionsopdelt 

hus). Café om eftermiddagen (bh børn). 

- Mål for sociale kompetencer handler meget om at være en 

god kammerat/udvikle venskaber. At lære børnene hjælp-

somhed, omsorg, konfliktløsning, sætte ord på følelser, se 

hinanden. 

- Makkerpar (stor kobles med lille på stuen): Får øje på hin-

anden, hjælpe hinanden, holde i hånden på tur mv. Mål: at 

alle børn har mindst et andet barn, de er trygge ved. 

17:30 - 18:00 
Orientering/diskussion 

Nyt fra kontoret 

 Økonomi 

o Effektivisering:  

- Budgettet for 2015 ser ud nogenlunde som for 2014 pga. 

effektiviseringer, som er trukket ud af budgettet forlods, 

bl.a.: 

- Komme/gå, digital fremmøderegistrering: ca. 20.000 kr. 

- Administrativt fællesskab med skolen: ca. 19.000 kr. 

- Bygningsvedligehold: Samme tildeling som sidste år, fra 

næste år tildeling efter ny model. Institutionerne i Tran-

bjerg gennemgår energioptimering, som på sigt skal spare 

på udgifterne. 

o Reserveringer for budget 2015, kommentarer: 

- Intern pulje til børn med særlige udfordringer (H-midler) 

på ca. 1.110.000 kr.: Indgår ikke som en reservering, da 

det er en særskilt pulje penge, vi får. 

- Inklusion/fællesskaber for alle: Særskilt pulje som dækker 

vikar, når inklusionsvejlederne er væk fra egen afdeling. 

- Personalepleje: Vores sygefravær ligger flot sammenlignet 
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med andre dagtilbud i kommunen – vi er gået ned med 3,3 

sygedage pr. medarbejder. Ordning med massør for perso-

nalet fortsætter, med en egenbetaling på halvdelen af be-

løbet.  

- Buffer på 300.000 kr. til uforudsete udgifter. 

- Kompetenceudvikling: Vuggestuepersonale og dagplejere 

jf. fokus på tidlig indsats. 

- Bestyrelsen har godkendt reserveringerne for 2015. 

o Overskud på ca. 600.000 kr. for 2014: Indgår i vores 

akkumulerede overskud.  

o Søgning af puljer: Tilgængelighedspuljen, Friluftsfon-

den, andre? 

 Foredrag:  

- Niels Jægerum om robuste børn, d. 16. april kl. 19. 

 Pladssituationen i Tranbjerg pt: 

- 36 søskende på venteliste, dagtilbuddet har 38 vug pladser 

til rådighed i år, 14 bh pladser til rådighed. 

- Tranelys gamle lokaler på Kirketorvet skal startes op som 

midlertidig institution med 2 vuggestuegrupper. 

- En evt. nybygget institution kommer til at ligge på Trankær 

Mosevej.  

 Fælles administration – kontorfællesskab: 

- Dagtilbuddets HK assistent skal fra 1/7 referere til den ad-

ministrative leder på skolen. Det er endnu uvist, hvem 

kommunikationsmedarbejderen skal referere til.  

- Ønske om at samle administrationen fysisk. 

 Flytning af Tranely til Torvevænget: 

- Der er fortsat ting, som håndværkerne arbejder på at få 

ordnet. Legepladsen er heller ikke færdig endnu. 

- En gang i foråret starter bygningen af køkken. 

- Parkeringspladsen på Torvevænget er under al kritik, fare 

for at et barn bliver kørt ned. Forvaltningen er blevet gjort 

opmærksom på problemet. Lys skal forbedres, der skal la-

ves ensrettet kørsel. 

 RULL – ny institution: 

- Proces i gang i forhold til opførelse af en ny institution, ar-

bejdsgruppe med forældrerepræsentanter, medarbejderre-

præsentanter, teknikere, repræsentanter fra skolen. 

- Ønsker for en ny institution, hvad skal kendetegne den, fx 

musik og drama. 

- Der afholdes forskellige workshops, hvor arbejdsgruppen 

kommer med input.  

- Bygning af en ny institution er endnu ikke godkendt af By-

rådet. 

18:00- 18:15 
 

 

 Pause med lidt til ganen 

18:15– 19:15 
Diskussion/diskussion 

LUP (lokal udviklingsplan) 

o Godkendelse fra områdechefen: 

- Vores lokale udviklingsplan er godkendt. 

o Dagens tema er forældresamarbejde på tværs i Tran-

bjerg (jævnfør referat fra sidste møde): 

- Gruppe 1: Overgang til skole, førskolegruppens uge på 

tværs med efterfølgende familiespisning på Natur-

centret, ’buddy’ ordning i skolen kunne overføres til in-

stitutionerne, Åbent hus arrangementer på Naturcentret 

ca. 2 gange årligt, fællesspisning 2-3 institutioner på na-
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turcentret årgangsopdelt, Tranbjerg uge for 0-18 år med 

et tema og frivillig arbejdskraft (forældre, bedsteforæl-

dre), legearrangementer for 5-årige på tværs af afdelin-

gerne. 

- Gruppe 2: Forældrearrangement på tværs i dagtilbuddet, 

skolestartsmentor for nye forældre, legegrupper, møde 

for skolestartere, eftermiddags job for skoletrætte ele-

ver, fælles pjece dagtilbud/skole/FU. 

- På næste bestyrelsesmøde i maj har vi mulighed for at 

mødes med skolens bestyrelse og snakke om, hvordan vi 

arbejder videre med målsætningen/skyen for samarbej-

det. 

- Forældrenetværksudvalg: Ane, Anna, Anna, Jane. 

19:15 –19:30 
Orientering 

Nyt fra forældrerådene 

- Klatretræet: Kostafstemning – processen skal starte no-

get før/tages op i bestyrelse og forældreråd noget før. 

Der er åbnet op for, at man ikke skal vælge den billigste 

løsning på frokosttilbuddet men kan vælge det tilbud, 

der bedst lever op til de krav, dagtilbuddet har stillet. 

- Der skal ansættes en køkkenleder til storkøkkenet på 

Torvevænget. Køkkenet skal være færdigt senest 1/7, 

hvor ny frokostordning træder i kraft. 

 

19:30 –19:45 
Orientering 

Nyt fra personalet 

- ÆlleBælle: Ved at finde sine ben i det nye hus. Næsten 

en fusion fordi man tidligere har været i to huse. Børne-

ne har været hurtige til at falde til, søskende nyder at 

være sammen. Glæder sig til at tage legepladsen i brug. 

- Smilehullet: Køkkenlederne skal på ØKO løft i 5 uger, 

der er ansat en afløser i jobrotation. Renovering af lege-

pladsen. 

- Dagplejen: Sproglegestue i samarbejde med Børnekulis-

sen, dialogisk læsning.  

- Randi: Ny Nordisk akademidag i Odense sammen med to 

personaler, desværre var fokus meget på skoledelen. 

Oplæg om børns læring i forhold til førmatematik. Der 

kommer et lille skriv ud på børneintra om akademida-

gen. 

 

19:45– 20:00 
diskussion 

Opsamling og evt. 

- Tema for næste bestyrelsesmøde: Overgange, mentor-

ordning + møde med skolebestyrelsen. 

- Punkt til næste møde: Natursamarbejde. 

 


