
REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:   D.11.05. 2015 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:  Ællebælle, Torvevænget 5 C, Tranbjerg  
 
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), Lisbeth (Dagplejen) + 

P.L. Annette Schou Nielsen (Ællebælle) 

Referent:                    Anne Christine 

Afbud fra:  June, Lisbeth (Helle Reher deltager i stedet), Ane, 

Marianne (Signe deltager i stedet). 

Bilag:     

17:00 - 17:30 
Orientering 

Pæd. L. Annette Schou Nielsen 

 Fortæller hvorledes man arbejder med børns sprog og 

hvordan man via indretning understøtter dette: 

- Særligt fokus på sprog, forskning viser at børn med et stort 

ordforråd klarer sig godt i livet. 

- Mange personaler i huset som interesserer sig for sprogar-

bejdet. 

- Forskellige måder at forstå på/læringsstile: aflæse, lytte, 

spørge, dialog. 

- Det førmatematiske og førvidenskabelige sprog har stor be-

tydning for barnets videre udvikling fx i skolen. 

- Dialogisk læsning. 

- Ordforråd, ord for følelser, fx i konfliktsituationer. 

- Sprog inden for alle 6 læreplanstemaer. 

- Indretning som inspirerer både voksne og børn, man skal 

kunne se, at det er et hus, hvor man er meget optaget af 

sprogarbejde. 

- I front med det nye samt stor praksisviden. 

- Tilbageløb, det er meningen, at skolens læsevejledere og 

dagtilbuddets sprogvejledere skal mødes. 

17:30 - 17:45 
Diskussion  

Kommunikation v. Anna. 

 Forventningsafstemning ang. kommunikationen på mail: 

- Det må forventes, at man svarer på mails, om ikke andet, 

at man har set mailen, men ikke har nogen kommentar. 

17:45 - 18:15 
Orientering/diskussion 

Nyt fra kontoret 

 Økonomi 

o Effektivisering (diskutere udkast fra Anna): 

- Træder i kraft fra 2017. 

- Kort implementeringstid. 

- Tænker tidlig indsats ind, fokus på udsatte børn, 0-3 år, in-

vestering på den lange bane. 

- Ekstra penge til sundhedsplejen, formaliseret samarbejde 



med dagtilbuddet. Kompetenceudvikling af sundhedsplejer-

ne, skal bruge SUS materiale (sprog, motorik, relationer). 

- Lokaldistriktssamarbejde, mødes 4 gange årligt, fælles ind-

satser, sammenhængskraft 0-6 år. 

- Generel investering i kompetenceudvikling og efteruddan-

nelse. 

- Dokumentering af effekt. 

- Bekymring i forhold til puljen for lokale H-midler, som bli-

ver reduceret. 

- Fælles administration for dagtilbud og skole. 

 Udmøntning af ekstra midler til 0-2 årige: 

- Bevilling i alt: 332.631 kr. 

- Det skal sikres, at der er mere uddannet pædagogisk per-

sonale i ydertimerne til de 0-2 årige, herunder tid til foræl-

dresamarbejde. Det skal skriftligt dokumenteres, hvordan 

midlerne bliver brugt. 

- 1) Ligelig fordeling til alle afdelinger (0,9 timer pr. dag). 

- 2) Fordeling efter antal indskrevne børn. 

- Bestyrelsen mener, at pengene skal følge børnene. 

 Foredrag (evaluering): 

- Ca. 90 tilmeldte forældre. 

- Skal vi holde fast i at afholde foredrag? 

- Der er positive tilbagemeldinger, godt at det er noget, som 

både forældre og personale har hørt, fælles forståelse. 

- Stor spørgelyst efter foredraget. 

- Formidling? Godt at personalet ’sælger’ det. 

- Ikke for lang tilmeldingsfrist, men det er en balance i for-

hold til, at det også skal være muligt at booke lokale. 

- Mulige temaer til foredrag: Børn og seksualitet. 

 Åbning af Tranely (hvor langt er vi): 

- Stillinger annonceres i slut maj. 

- Børn til to vuggestuegrupper. 

- Åbner pr. 16/8 2015. 

- Evt. åbner bh gruppe senere. 

- Har fået byggebudget til istandsættelse. 

- RULL proces kører videre i forhold til opførelse af ny institu-

tion, men der er ikke lavet indstilling til Byrådet endnu. Der 

deltager en arbejdsgruppe i processen med repræsentanter 

fra dagtilbuddet.  

 Køkken (budget, bestyrelsens involvering i skrivelse): 

- Byggeriet er i gang, kører efter planen. 

- Der er ekstra udgifter (250.000) til nyt særskilt ventilati-

onsanlæg til køkkenet. Bestyrelsen retter henvendelse til 

forvaltningen ang. rimeligheden i, at dagtilbuddet skal be-

tale den udgift. Mads laver et udkast. Randi sender rele-

vante papirer til Mads. 

 Proces i dagplejen: 

- Sidste APV viste mistrivsel blandt dagplejerne. 

- Der har kørt en proces fra efteråret frem til april, gruppein-

terview med personale og ledelse. 

- Der er fremlagt en rapport, og der kommer nogle anbefa-

linger til det videre arbejde. 

18:15- 18:30 
 

 

 Pause med lidt til ganen 



18:30– 19:15 
Diskussion/diskussion 

Tema: Forældresamarbejde – hvordan går det med arbejds-

gruppen, der blev nedsat sidste gang? 

Hvordan kommer vi videre? 

Fra sidste referat: 

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-

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. 

 

- Førskolebørn og forældre er inviteret til åbent hus arran-

gement d. 4. juni på Naturcentret (se invitation på in-

tra). 

- Randi har talt med Stefan (skoleleder) om, at det kunne 

være en god idé hvis forældre til børn i 0.klasse fortalte 

om skolestart osv. til et fælles arrangement for kom-

mende skolebørnsforældre. 

 

19:15 –19:30 
Orientering 

Nyt fra forældrerådene 

 Er der spørgsmål til referater? 

- Referater skal sendes på mail (link til andre afdelingers 

intra kan ikke åbnes af andre). 

- ÆlleBælle: Snak om sukker og fødselsdagspolitik, foræl-

drerådet laver udkast. Ideer til madpakker. Ansøgning til 

Matas fonden ang. beplantning ved hegnet. 

- Klatretræet: Nul sukker politik, folder om nul sukker ud-

leveres til forældre inden der holdes fødselsdag.  

- Økoløft for køkkenpersonale: Har været på kursus i 8 

uger, er blevet meget inspireret til at nytænke. 

 

19:30 –19:55 
Orientering 

Nyt fra personalet 

 Oplæg fra Charlotte omkring Naturcentrets virke og 

brug: 

- Naturcentret må bruges af alle.  

- Stedet skal evalueres i starten af juni. Det forventes, at 

projektet fortsætter. 

- Formålet er at fremme lysten hos børn til natur og ude-

liv. Læringscenter. 

- Bålhytten kan bruges af alle, også private. Grejkasser 

kan lånes, henvendelse til Henning, leder af Natur-

centret. Brænde kan også bestilles gennem Henning. Pt 

er der meget mudder i området ved bålhytten. 

- Henning har fri kl. 14, derfor kan der virke tomt på na-

turcentret om eftermiddagen. Når FU’s kaniner flyttes 

over til Grønløkkes klub, vil der være helt lukket på 

centret efter kl. 14. 

 



 

 
 

- Pt. er der en ko (Isabella), kaniner, ænder, høns, får og 

geder. 

- Rugemaskine til kyllinger og ællinger. 

- Lokale, som bruges til undervisning og til aktiviteter for 

dagtilbuddet, fx snittekursus, bygning af fuglehuse, 

planteskole. 

- Urtehave, som passes af 2.-3. klasse. 

- Kornmark. 

- Kommende projekt om kriblekrable dyr. 

- Åbent Hus d. 27. maj kl. 12-18. Evt. åbent noget oftere. 

- Læs mere på www.naturforalle.dk  

 Helle fortæller om sprogprojekt i legestuen: 

- Børnekulissen står for kurset ”Bog og sprog”, 4 gange. 

- Udlevering af 4 bøger, de første to læses så ofte som 

muligt i 14 dage. På næste kursusgang skal bogen ’le-

ges’/skuespil. Børnene fangede det og synes det var rig-

tig sjovt. 

- De næste to bøger læses og ’masseres’ på børnene. 

- Børnene er rigtig gode til at huske indholdet af bøgerne 

og meget optagede af det. 

- Stor succes. 

- Sangkuffert med dyr, der illustrerer sangen. 

- Opmærksomme på at sætte ord på alt for at udvide bør-

nenes ordforråd. 

19:55– 20:00 
diskussion 

Opsamling og evt. 

- Marianne fra Smilehullet træder ud af bestyrelsen, Signe 

træder ind i stedet. 
 

http://www.naturforalle.dk/

