
                                                                                                                                                    
Møde i forældrebestyrelsen Lisbjerg Dagtilbud  
 
Hvem :  Mette og Tine (forældre RB) afbud  fra begge,  Lone (pers RB),  Kristine og Ulrik (forældre 

GH), Birgit (pers. GH)og Lisbeth (DTL).  
Hvor:  Mødet afholdes på adm. gangen møderum 1 bygning 4 på Lisbjergskolen. 
Mødeleder : Ulrik  
Referent :  Ulrik 

Hvornår:  Tirsdag d. 9. juni 2015 fra kl. 17.00 til kl. 19.30  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Dagsorden og referat: 
 
  
1) Aktuel budgetstatus/forventet regnskab: 
Herunder orientering om og drøftelse af aktuelle udfordringer, der inddrager tidligere års overskud. 
Børnenedgang presser økonomien i dagtilbuddet. Der forventes et underskud på budgettet i indeværende 
år, - begrundet i flere langtidssygemeldinger i Rønnebo og et vigende børnetal.  Tidligere års overskud brin-
ges i spil for at rette op på ubalancen. 
Der er tildelt puljemidler til mere pæd. pers. i vuggestuen. Håndteret så alle pæd. bidrager til at løse opga-
ven.  Øget mulighed for forældrekontakt i ydertiden/nye familier og øget mulighed for pæd. aktivitet i yder-
tiden.  
Birgit går desværre på efterløn, hendes stilling er slået op og det forventes, at d er afholdes samtaler d. 24. 
juni. . 
 
2) Byggeri herunder: 
Endelig anlægsbevilling, monteringsbudget og kunstprojekt.   
Orienteringsmøde omk. udbygning inden ferien.   
OBS på sikkerhed for børn og sikring af arbejdsmiljø. 
Det er blev orienteret om det kommende byggeriet/udvidelse af DTB, og der er i bestyrelsen gjort opmærk-
somhed på håndteringen af tilgangsarealer i anlægsperioden. D. 16. juni afholdes der fyraftensmøde i Sog-
nelokalet fra 17-18, hvor Lisbeth orienterer om byggeriet. Der inviteres i begge afd. over intra.  
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER, der er vendt med konsulenten:  

 Adgang til skolen/dagtilbuddet  

 Adgang til legearealer 

 Transport tung trafik, - ikke i tidsrummet 7.30 til 8.15, hvor trafikken er størst.  
 
3) I forbindelse med de varslede effektivisering fra næste år (budgettet nedskrives med 1%) gives en ori-
entering om, hvordan det tænkes håndteret.  
Der ønskes en drøftelse af tidlig indsats/rettidig indsats for dagtilbudsområdet 0-6 år.  
Systematiseret arbejde med sundhedsplejen, - fra hjem til vuggestue.  
Fokus på samskabelse mellem forældre og pædagoger til bedste for barnets trivsel, læring og udvikling.  
Der blev orienteret om byrådets beslutningen omkring tidlig indsats/rettidig indsats i DTB. Tidlig indsats, - 
nytænkning af indsatserne, - fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Jo tidligere man formår at give 
den rigtige og nødvendige støtte til barnet, desto større er sandsynligheden for at det bliver i stand til at 
mestre livet.  



Drøftelse af hvordan forældre kan være med til at sikre, at de knappe ressourcer bliver anvendt bedst mu-
ligt. Det blev drøftet, at DTB evt. kunne lave eget (meget korte) spørgeskema som tillæg til forældre-
tilfredshedsundersøgesen(!). 
 
Tidlig indsats, - bla. effektueret i arbejdet ned 95%  målsætningen, - forebyggelsestrekanten, procedurer 
for overgange, individuelle handleplaner for børn der fordrer en særlig indsats. Dertil kommer forstærkede 
sprogindsatser, målrettet indsats omk. motorik, robusthed  og løbende og kontekstafhængig revurdering af 
børn støttebehov. Som følge af nyeste forsknings anbefalinger er det væsentligt, at forældrene inddra-
ges/vejledes, som den afgørende ressource og samarbejdspartner, de er ift. barnets udvikling.  
 
4) Evaluering af dette års arbejde i bestyrelsen. 
Bestyrelsesrepræsentanter for næste år ?: Kristine og Ulrik stopper. 
 Dato for forældremøde/valgaften: Rønnebo d. 10/9 kl. 19 – 21. Gimlehøj d. 2/9 kl. 19 – 21. 
 
5) Trafikforhold, - i og omkring Rønnebo, i og omkring Gimlehøj. 
Der blev orienteret om de kommende udfordringer.. 
 
6) Eventuelt.  
Intet at bemærke. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


