
REFERAT 

Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tid:   D. 12.05. 2016 kl. 17.00 – 20.00 
 

Sted:  DII Spiloppen, Skovgaardsvænget 600, 8310 

Tranbjerg   
 
Møde indkaldt af:   Anna Grûbel og Randi Ørberg 

 

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

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

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

(Regnbuen), Jane (Ællebælle), Anette G (Ællebæl-

le), Charlotte (Smilehullet), Trine (Regnbuen), 

Lisbeth (Dagplejen), Randi, Dorthe Krarup (pæd. 

leder Spiloppen)  

Referent:                    Anne Christine 

Afbud fra:   Ane, Signe 

Bilag:   årshjul, budget 2015, reserveringer.  

17:00 - 17:20 
Orientering 

Pæd. Leder i Spiloppen Dorthe Krarup fortæller  
 Pædagogik i vuggestuen - video 

 

17:20 – 17.50 
Orientering/diskussion 

Nyt fra kontoret 

 Økonomi, orientering om budget endeligt 2015: 
- Akkumuleret overskud på ca. 1 mill. 

- Alle afd. får, hvad der svarer til 961 kr. pr. 
indskrevet barn til fx indretning af læringsrum (ikke 

til daglig drift), i alt 472.000 kr. 
- Forventet forbrug på ca. 290.000 kr. til bl.a. 

renovering af dagplejehuset + fibernet, hegn på 
Torvevænget, ny indgang i Solsikken. 

 Nye pædagogiske tiltag 
o Familiegrupper 

- Henvender sig til forældre med børn 0-7 år. 
- Horsensvej pilotprojekt. Gruppe for 0-3 årige børn i 

Holme, 4-7 årige børn i Kolt-Hasselager. 
- Vidensdeling ml. forældre – Marlborough metoden. 

Ikke terapi/behandling. 

- Dagtilbuddet støtter aktivt op. 
- Sundhedsplejerske + pædagog tilknyttet hver 

gruppe. 
- Ca. 10-12 familier i hver gruppe. 

 Dialogmøde med rådmanden d. 19. maj 
- Ny Børne- og Unge politik. Fokus på tidlig 

forebyggende indsats.  
 Årshjul 

o Godkendelse: 
- Godkendt. 



 Sparekatalog: 

- Forslaget om at bh børn skal starte tidligere i SFO, 
er trukket tilbage. I stedet skal børn starte i klub i 

4. klasse. 
- Forventning om at der spares penge på sigt i 

forhold til tidlig forebyggende indsats. 

17:50- 18:10 
 

 

 Pause med lidt til ganen  

18:10 – 18:50 
Orientering 

Nyt fra forældrerådene 

 Hvad har I talt om vedrørende: 
o Forældresamarbejde: 

- God ide at kopiere nyhedsbreve og referater ind 
som Seneste Nyhed på intra frem for at 

vedhæfte som dokumenter eller lægge dem i 
samlemapper, da de ikke kan ses i app’en, som 

mange forældre bruger. 

- READ projekt, som dagtilbuddet måske skal 
deltage i. Tiltag for at få forældre til at læse 

med deres børn. 
- Fælles folder om forældresamarbejde og 

forventninger 0-18 år. 
 Overgange og forventninger: 

- Smilehullet: Nedsat udvalg der skal arbejde 
med forventninger. Udvalg som arrangerer fest 

kun for forældre. 
- Regnbuen: Spørgsmålet i forældretilfredsheds-

undersøgelsen skal formuleres mere konkret. 
Forventninger til det praktiske, fx tøj.  

- Solsikken: Forventninger i den enkelte 
institution skal tydeliggøres. Overgange: Forslag 

om at lave en pixibog om skolestart, som man 

kan læse med sit barn. 
- Tranely: Intro aften til intra. Mødetidspunkter. 

Aflevering. 
- Klatretræet: Forældre efterspørger, hvad afd. 

gerne vil have at forældrene arbejder 
med/støtter op om derhjemme. Det nære 

samarbejde/information om eget barns trivsel. 
- Dagplejen: Fra dagpleje til bh. Ønske om en 

besøgsrække i institutionen når det er praktisk 
muligt. Barnets bog som kan følge med i afd. – 

at barnet har sin historie med sig.  
- Dokumentet ”Overgang fra vuggestue/dagpleje 

til børnehave” vil være godt at få noget tid før, 
barnet skal starte i vug/bh. 

- Ællebælle: Vigtigt at forældre kender hinanden, 

netværk. Arbejdsdage hvor børnene er med. 
Forældre arrangerede aktiviteter for kommende 

skolebørn. 

 



 

19:55– 20:00 
diskussion 

Opsamling og evt. 
- Bogen ”Kampen om daginstitutionen”. 

- Forældreforedrag i efteråret, forslag: Rikke 
Winckler: ”Hvis ikke skæld ud, hvad så”. Randi 

kontakter hende. 
 

 

 

- Personalet: Forventning om en åben dialog med 

forældre, at forældre tjekker intra, bruger 
komme-gå skærm, overholder ferietilmelding. 

Overgange: 3 gange i juni, hvor kommende 
skolebørn kommer på skolen og følger 

skoledagen. Vision om at skolen også besøger 
institutionerne. Mentorordning, hvor ’gamle’ 

forældre kan fortælle om skolestart til ’nye’ 

forældre. 
- Forslag om idé bank/ofte stillede spørgsmål. 

 
Det videre arbejde, som præsenteres på næste 

bestyrelsesmøde: 
Smilehullets udvalg arbejder videre med 

forventninger til forældre. 
Regnbuens forældreråd arbejder videre med 

overgange. 
Tranelys forældreråd arbejder med forældre-

netværk og vidensdeling/idébank i forhold til 
opstart. 

Klatretræets og Solsikkens forældreråd arbejder 
videre med, hvordan forældre kan bakke op om 

tiltag. 

18:50– 19:30 
Diskussion/diskussion 

Fremtidige mål for Tranbjerg Dagtilbud 

 Påbegyndelse af ny lokal udviklingsplan for 
dagtilbuddet: 

- Kulturforandring. Mere fokus på det ikke-
målbare. Fordybelse. Mål og effekt. Mental 

modellen. 
- Video/arbejdshypoteser.  

- Fokusområder: forældresamarbejde, læreplaner 

(tilsynspunkt), sygefravær. 

 

19:30 – 19:55 
Orientering 

Nyt fra personalet 
- Tranely: Der er forhandlinger i gang om 

byggegrund. 
- Fælles arrangement for kommende skolebørn d. 

2. juni, åbent hus på Naturcentret. Børnene 
mødes fra kl. 12. Anne Christine kontakter Tina 

fra skolen ang. de børn, der kommer udefra, 

som kan inviteres. Invitation (Mette Thomsen). 

 


