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Den 12. september kl. 17.00-20.00 i Solsikken. 

Afbud dagplejen Spiloppen Børnesymfonien. Regnbuen personale, Charlotte, 

smilehullet  

Deltagere Sara regnbuen, Stine, Klatretræet, Louise, smilehullet, Anne sofie 

Hoppeloppen (supple) Anne Kathrine Solsikken, Annette pæd Ællebælle, Mathias, 

Ællebælle, Mette (Dagtilbudsleder) Dorthe (pæd. Leder)  

 

Referat  

Kl. 17.00-17.30  Konstituering og godkendelse af forretningsorden  

- Valg af formand Mathias Ællebælle 

- Valg af næstformand Sara Regnbuen.  

- Valg af referentordning Anne Katrine Solsikken 

- Kontakt til Tranbjerg børnenes venner Louise Smilehullet 

 

Er der kommentarer til forretningsordenen, før den kan 

godkendes? Læs venligst igennem før mødet, så vi kun kigger 

på det, som evt. skal rettes. Find forretningsordningen 

vedhæftet bilag nr. 1. 

Rettelse: 3 medarbejderrepræsentanter og ikke 2 som det fremgår. 

Ellers er forretningsordningen godkendt. 

 

Kl. 17.30-18.00. Præsentation af Solsikken  

▪ Rundvisning og fortælling om indretning og den pædagogiske 

indsats – hvad har vi fokus på i denne afdeling? 

Dorte fortæller om Solsikken og de projekter, der er kørt. Festival, OL. Det er noget, 

Solsikken vil bruge mere tid på fremover, så børnene og personalet kan fordybe sig. 

 

Kl. 18.00-18.30 Spisning og billeder af nye bestyrelsesmedlemmer 

 

Kl. 18.30-19.00 Korte info. punkter 

▪ Status på rekrutteringsudfordringer 

12 ledige stillinger er gået ned til 3-4 stykker. Så vi har fundet vores vej.  
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▪ Budgetstatus 

Målet er, at vi kommer til at bruge vores penge - også de opsparede. Vi er stadig ramt 

af afspadsering ifm. manglende pædagoger og senfølger ifm. Corona. Generelt ramt 
af sygdom og enkelte stresstilfælde. Dette har medført, at dagtilbuddet bruger flere 

penge til ekstra hænder og vikardækning. 
Der er økonomimøde i næste uge og forventet regnskab, hvilket der bliver informeret 
om på næste bestyrelsesmøde. 

 
▪ Evaluering af læreplansarbejdet 2000-2022 

Pædagogiske ledere har evalueret, og evalueringerne bliver offentlige på 
hjemmesiden pr. 1/9.  
Fællesdeling af læreplanstema på tværs af Tranbjerg, så den bliver gjort lidt mere 

livlig og synlig for den enkelte forældre kunne være en fordel. 
 

Workshop i januar, hvor dagtilbuddet fortsat arbejder med emnet Sårbare og udsatte 
børn. På den sidste workshop arbejdede personalet med NEST, som er en 
pædagogpraksis, der har fokus på struktur, kommunikation og støttesystemer, som 

kan understøtte alle børn til at have lige betingelser i hverdagen. Næste workshop 
indeholder ligeledes emnet NEST. Der vil i januar påbegynde en revidering af 

læreplanen, hvor læreplan for 2023-2025 bliver lagt på hjemmesiden/AULA. 
 

▪ Status på børneindtag 

Pladsanvisningen: Vi har ledige pladser!  

OBS: forældre, der har en ønskeplads, der ikke ønsker at bruge den: Få den afmeldt.  

Udkast til skriv, vi kan dele igennem AULA i de enkelte institutioner:  

”Ventelisterne bliver mindre i Tranbjerg Dagtilbud, og vi står i en situation, hvor 

systemet gør, at vi har ledige pladser, der ikke kan blive besat grundet nedenstående:  

Har du en ønskeplads, du ikke er interesseret i at bruge, fordi du har valgt, at dit barn 

skal blive i den institution han/hun er startet i, skal du gå ind og afmelde 

ønskepladsen via dette link.” 

Link fra Mette: Digital Pladsanvisning 

 

Kl. 19.00-19.30 Forældretilfredshedsundersøgelsen 2021 

Tilfredshedsundersøgelsen er gået fra at være kommunal til at være landsdækkende. 

I kan finde resultatet på denne hjemmeside: Forældretilfredshedsundersøgelse 

 
Kære forældre 
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Resultaterne fra den landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse 
på dagtilbudsområdet blev offentliggjort den 15. juni 2022. Du finder resultaterne for dit 
barns afdeling på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside her: 
https://im.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-
brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-dagtilbud 
 
Undersøgelsen kan anvendes som værktøj til at fremme en god lokal dialog om udvikling af 
kvaliteten i vores dagtilbud. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra jer forældre i perioden 
fra oktober 2021 til februar 2022. I er blevet spurgt om jeres tilfredshed med den 
pædagogiske indsats, samarbejdet mellem forældre og personale samt børnefællesskaber.  
 
Det er første gang, at der gennemføres en landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse 
på dagtilbudsområdet. Forældre til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud samt i 
dagpleje og særlig dagtilbud har fået invitation til at deltage. Én forælder pr. barn har 
modtaget invitation til at deltage i undersøgelsen via digital post. 
 
I vores dagtilbud vil vi arbejde videre med undersøgelsens resultater i de enkelte forældreråd 
og i dagtilbudsbestyrelsen. Til de af jer, der er medlem af forældreråd og/eller 
dagtilbudsbestyrelse, kan I finde en inspirationsguide til dialog om resultaterne her: 
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/bestyrelser-i-
dagtilbud-og-foraeldreraad/#3 

 
Lokalt i afdelingerne vil der blive kigget på forældretilfredsheds-

undersøgelsen som data, der måske kunne give en pejling af, hvad 
der er vigtig at styrke i forældresamarbejdet.  

 
Hvilke refleksioner giver resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 
bestyrelsesmedlemmerne både på afdelings- og dagtilbudsniveau? 

  
42,67% meget tilfredse 

40,42% tilfredse 
10,26% hverken eller  
5,97% utilfreds  

0,93% meget utilfreds 
 

Antal besvarelser i alt 286 ud af 620 børn 
 
Gennemsnitlig præstation på benchmark. Altså meget sammenlignelig med de andre 

dagtilbud i Syd. Bestyrelsen ser, at det er et fint resultat og ligger op til, at der bliver 
taget dialoger i forældrerådene om forældresamarbejde i den enkelte afdeling – 

hvilket der allerede er blevet gjort mange steder. Spørgsmålene kan være gode at 
anvende en gang imellem for, at personalet og forældres kommunikation og 

samarbejde kan styrkes. Personalet informerer om, at der har været afdelinger, hvor 
denne undersøgelse har givet anledning til gode drøftelser. Forældre fortæller, at det 
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er uheldigt, at undersøgelsen har været landsdækkende, og at 
forvaltningen ikke har haft samme informationsniveau, fordi de ikke vidste, hvornår 
undersøgelsen kom ud. Ligeledes at alle ikke har fået mulighed for at svare og at 

svaret kommer et halvt år senere – kan være svært at reagere efter. Bestyrelsen har 
valgt ikke at arbejde videre med denne undersøgelse. 

 
 
Kl. 19.30-19.50 Hvilke emner ønsker bestyrelsen at arbejde med dette 

bestyrelsesår? 
  

Kom med emner til de kommende dagsordner.  
Tranbjerg børnenes venner – har vi ønsker? Drøftes næste gang. 
 

Forældre foredrag: næste møde skal vi snakke om emne og dato. Gode emner kan 
drøftes i de individuelle forældreråd inden næste bestyrelsesmøde. Sofie Munster? 

 
Hvordan kan vi vidensdele på tværs af institutionerne til de ”nemme” initiativer: Foto 
og indsamling, indsamling til personale, tombola. Indsamling til børnehaven.    

 
Er der nogle ressourcer, vi kan trække på ift. Kommunikation og 

hjemmesideopdateringer. Kan tages op på forældremøder i de individuelle 
forældreråd. I første omgang tager vi det op på næste bestyrelsesmøde. 
 

Vidensdeling omkring NEST. 
 

Læringsmøde omkring NEST – vi skal have en repræsentant fra bestyrelsen: Louise 
deltager d. 26/9. 
 

Bestyrelsen skal være mere synlig, hvilket er inkl. AULA og de sociale medier. 
 

 
 

   
Kl. 19.50-20.00 Hvad tager jeg med mig fra mødet?  
 

Hvilke refleksioner tager jeg med mig fra mødet denne gang?  
 


