
 

 

Bestyrelsesmøde d. 02.09.15 

 
Til stede: Jane, Lisbeth, Signe, Mads, Ane, Annette, Anne, Else, Inge Marie, Randi, Anna, Trine. 
 

Else fortæller om Regnbuen. Om inklusion og det at have H-børn. Rundvisning. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen  

Bestyrelsen diskuterede om, vi skal benytte os af muligheden for at stille de ekstra spørgsmål, vi 

har mulighed for at føje til undersøgelsen. 

 

Bestyrelsen har valgt at tilføje følgende spørgsmål til undersøgelsen: 

 

Antallet af arrangementer/netværk for forældrene, afholdt af dagtilbuddet. 

Kvaliteten af arrangementer/netværk for forældrene, afholdt af dagtilbuddet. 

 

Vi har selv formuleret følgende: 

Dagtilbuddets brug af Naturcenteret. 
 

Evaluering af Fællespasning i Tranbjerg Dagtilbud. 

Nogle forældre har givet udtryk for at det føles "rodet" at aflevere sit barn i Fællespasning. At det 

kan være svært, at finde bestemte voksne. At de voksne ikke kender hinanden. At personalet kun 

tager sig af deres "egne børn". 

Forslag: at der inden Fællespasning informeres om (f.eks to linier), at det kan virke lidt kaotisk at 

komme den første morgen, fordi personalet endnu ikke har snakket sammen/kender hinandens 

navne. 

Forslag: kan det personale, som skal være i Fællespasning mødes ugen før for at møde hinanden 

og se institutionen?  

Forslag: at forældre informeres ift HVAD man kan forvente af en Fællespasning, at forældre skal 

overveje, hvilket barn de har, og hvordan barnet reagerer i nye situationer. Kort og overskuelig 
information. 

Else fortæller om, hvad hun gør ift personalet, når der er Fællespasning her.  

Hvad der forventes etc. Personalet fordeles endeligt i vuggestue/børnehave. Alle forældre og børn 

tages godt imod...af de voksne, der møder dem. 

Inge Marie og Else prøver at samle trådene og lave et udkast til, hvad man kan forvente af en 

Fællespasning. Et notat, som kan sendes ud sammen med tilmelding til næste Fællespasning. 

Bestyrelsen får det tilsendt og kan komme med input, inden det sendes ud. 

 
Formandsberetning 

Anne laver en formandsberetning og sender den til Inge Marie. Anne Christine kigger på,om hun 

har noget, som skal tilføjes. Herefter sendes formandsberetningen ud til resten af bestyrelsen til 

gennemsyn. 

Formandsberetningen formidles af bestyrelsesmedlemmerne til forældremøderne i de enkelte 

afdelinger i september. 
 



 

 

 

Forældrerådene vælger nye medlemmer til bestyrelsen, inden det konstituerende bestyrelsesmøde 

mandag d. 05.10.15 kl. 17.00 i Solsikken. 
 
Nyt fra kontoret 

Pladsanvisningen har ringet ang. nye flygtningebørn, som vi fremover vil få flere af i Dagtilbuddet. 

Der har været fyraftensmøde for de pædagogiske ledere ift at blive klædt på ift at varetage 

opgaven. 

Forældrene gør overvejelser over, hvordan de som forældregruppe kan hjælpe. Brobygning. 

Legeaftaler, fællesspisning. Hjælp til at finde sig til rette i Tranbjerg, i miljøet, at føle sig 

velkommen. 

Tidlig indsats: der satses på forældresamarbejde. Inge Marie og Randi er med i en 

lokaldistriktsgruppe, som arbejder med emnet. Kan de ressourcestærke forældre i Tranbjerg være 

med til at løfte opgaven. Emnet kan komme på et kommende bestyrelsesmøde, hvor forældrene 

kan komme med ideer. 
 

Netværksaften d. 23.09.15 for forældre til børn med ADHD og Autisme. Videndeling, 

erfaringsudveksling, 
 

Igangværende ansættelsesproces ift pædagogisk leder af dagplejen. Planen er tiltrædelse d. 

01.11.15. Kurt, vores områdechef, træder ind i ansættelsesudvalget, hvis Randi ikke er raskmeldt. 

 
Nyt fra personalet 

Annette fortæller nyt fra Ællebælle. Sommerfest, det nye køkken er under opstart. 

Generelt er alle ved at finde sig tilrette efter sommerferien, nye børn er startet op.  

Dagplejehuset skal males og istandsættes. 

 
Evt: 

Den forældreorganiserede madordning. Man må opkræve max 176,-  kr pr måned pr barn.  

Cateringfirmaerne vil have et større antal børn end fra en institution. Kommunen kan opkræve 

beløbet.  

Klatretræet spørger om der evt er andre institutioner, som vil være med. Undersøg i 

forældrerådene. 

 
Ref. Trine 


