
Dagsorden til Bestyrelsesmøde 14. januar 
2019  

Forplejning:  Helle 
Sted:  Bifrost  
Mødeleder: Camilla/Helle  
Referent: Camilla  
Afbud: Dagplejen    
Tidspunkt.  19-21 
  

 
 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden – accepteret af alle. 
 

2. Overflytning af børn mellem afdelinger 
a. Baggrund: Vi skal i dagtilbuddet have formuleret et princip. 
b. Formål: At vi får vedtaget et princip for overflytning af børn mellem afdelinger. 
c. Metode: Oplæg ved Helle (Bilag) 
d. Referat: Pr. 1/1-19 er der kommet en ny regel – det betyder at dagtilbudslederen 

ikke længere kan træffe beslutningen – det er pladsanvisningen. Det betyder også 
at man kan blive på venteliste til sin ”ønskeplads” og bruge den anden plads. 
Reglen om, at man skal benytte den anviste plads i 6 måneder inden overflytning 
bortfalder. princippet godkendes med følgende kommentar – ”Det er i sidste ende 
Pladsanvisningen, der træffer den endelige beslutning”. Der informeres yderligere 
om dette senere. 
 

3. Økonomi 
a. Baggrund: Vi skal i gang med at lægge budget for 2019 
b. Formål: At blive informeret om status på 2018 og overvejelser i forhold til budget 

2019 
c. Metode: Dialog. 
d. Referat: Der er ikke afholdt møde endnu – dog er der oplyst at der er 2 mill. Mindre 

end sidst år og beregningerne er lavet på baggrund at børnetallet pr. 1/1-19. Det 
betyder også at der bliver reguleret senere på året, da der er overbelægning i 
børnehaverne.  
 

4. Respekt for grænser  
a. Baggrund: Der skal i alle bestyrelser og forældreråd være årlige drøftelser om 

”Respekt for grænser” 
b. Formål: At bestyrelsen har kendskab til materiale og handlemuligheder 
c. Metode: Kort oplæg ved Helle om materialet og dialog. 
d. Referat: Helle fortæller kort om det fremsendte materiale. Alle pædagoger har 

adgang til en hotline. 
 

5. Ny styrket læreplan 



a. Baggrund: Vi skal i dagtilbuddet udarbejde en Ny styrket læreplan. 
b. Formål: At informere om ny dagtilbudslov og læreplanen. 
c. Metode: Oplæg ved Helle  
d. Referat: I Aarhus kommune er der lavet en skabelon, det har hjulpet godt på vej. 

Der er taget udgangspunkt i den nye dagtilbudslov. ”Styrket kvalitet i dagtilbud” - 
”Større fleksibilitet for forældre” - Her kan udleveres PowerPoint. 
Der er ligeledes lavet ”Fælles pædagogisk grundlag”, hvor børnene selv er 
medskabere.  
Ansvaret ligger ved lederen og der skal laves en læreplan hvert andet år. Disse 
skal ligeledes evalueres.  
Hele personalet skal have en kompetenceudvikling. 
 

6. Opsamling fra dialogmøde med rådmanden  
a. Baggrund: Camilla og Helle har været til dialogmøde. 
b. Formål: At informere om hovedpointer 
c. Metode: Oplæg og dialog 
d. Referat: Det største emne for dialogmødet var ”Udlejning af lokaler”, udover dette 

var der besøg af og oplæg fra ”Forældre samarbejde i bestyrelserne”. 
 

7. Nyt fra dagtilbuddet 
a. Baggrund: Hvad sker der lige nu? Og herunder information om psykisk APV i 

dagttilbuddet. 
b. Formål: Information 
c. Metode: Oplæg og dialog 
d. Referat: UDSAT TIL NÆSTE MØDER  

 
8. Punkter til næste møde: 

 
 
 
 


