
 
 
 
Referat fra møde i forældrebestyrelsen D. 16.02.15  
 
Deltagere til forældrebestyrelsen i Lisbjerg Dagtilbud:  
 
Lone (personale RB) Kristine og Ulrik ( Forældre i GH) Birgit ( Personale i GH) Tine (referent)  og 
Mette (Forældre i RB) og Lisbeth ( DTL)  
 
Ad) 1  
 
Lønbudget: Dagtilbuddets budgettildeling er i år på 10.389.469 kr. alt incl.  
Tildelingen er afhængig af antal indmeldte børn + modulvalg pr. 01.01.2015.  
Budgettet er fordelt med udg. pkt i nedskrevne principper og retninglinjer/ og på mødet blev der 
udleveret en oversigt over 2015 fordelt på hovedposter samt tekst hertil.  
 
I forhold til det tildelte budget til børn med særlige behov:  
Disse decentraliserede midler fordeles ud i afdelingerne 2 gange om årligt, fordelingen sker med 
udgpkt. i afdelingernes aktuelle handleplaner for enkelte børn.  
 
Der er overskud på budget år 2014 tilsammen i dagtilbuddet på ialt  21.213 kr.   
 
Ad) 2    
 
Udbygning:  
Det er besluttet hvor de to nye afdelinger i dagtilbuddet skal ligge. De kommer til at ligge i fysisk  
sammenhæng med skolen. De to afdelinger, - den ene Gimlehøj og den anden endnu ikke 
navngivne afdeling bliver på ialt ca. 1400 kvm.   
Begge afdelinger kommer til at rumme 4 grupper med enten 20 bhv. børn eller 12. vgst. børn . 
Indrettes fleksibelt, så efterspørgselen bedst muligt tilgodeses, - men det er besluttet, at 
afdelingerne fremover begge skal kunne rumme børn i alderen 0-6 år.  
 
De nuværende skitser foreligges bestyrelsen, - der har følgende indsigelser: 
Der er bekymring vedrørende den nye udbygning i krybberummet på den syd-vestlige side, bliver 
der meget varmt om sommeren.  
Drøftelse ift. at dagtilbudsudbygningen kommer til at rumme to afdelinger. Vigtigt at der kommer 
en pædagogisk leder i den nye udbygning, som har føling med, hvad der foregår på gulvet med 
børnene. Der ønskes ikke en administrativ leder, som f.eks. ikke har med børnene at gøre i 
dagligdagen.  
 
Der arbejdes ud fra at de nye integrerede institutioner er færdigbygget D. 01.07.16  
    



Grupperummene i den nye udbygning anslåes til omk. 44 kvm. til 20 børnehavebørn, hvilket må 
siges at være noget mindre end de nuværende godt 70 kvm. pr. familiegruppe i Gimlehøj med 24-
27 børn. 
 
Ad) 3 
 
Den byrådsbesluttede Digitale fremmøderegistrering blev drøftet. 
Byrådet har besluttet at bruge 6,2 mio . hertil. Systemet er dyrt økonomisk at vedligeholde, - så 
hver afd. må fremover betale knap 3.000 kr hertil. Systemet kan bruges til, at pædagogerne ikke 
skal tage telefon ved sygemelding m.m. og dermed kan pædagogerne give børnene mere nærvær, 
i stedet for at det skal afbrydes i at tage telefonen. 
Ifølge udmeldte plan vil skærmen blive monteret i Uge 12 i Rønnebo og i uge 13 i Gimlehøj, 
hvorefter fremmøderegistreringen begynder.. 
 
 
Ad) 4 
 
Kommunikation, - et af dagtilbuddets valgte udviklingspunkter.   
Der er igangsat flere tiltag, - bl.a et aktionslæringsprojekt ”dialog med forældre” hvor pædagoger 
og pæd. ledere i hhv. dagtilbud og skole bistået af to konsulenter arbejder med konkrete 
udfordringer i hverdagen. Forløbet finansieres af søgte midler.  
Derudover starter pædagoger og pæd. leder i Rønnebo i foråret et supervisionsforløb, der sikrer 
udvikling af en fagprofessionel dialogkultur bl.a. gennem arbejdet med reflekterende team.  
Forløbet styres af PPR psykolog og konsulent.  Pædagogerne lærer diverse teknikker og erhverver 
dialogiske kompetencer, som de kan bruge i hverdagen. I efteråret påbegynder pædagoger og 
pæd. leder i Gimlehøj samme projekt.  
 
Ad) 5  
 
Til forældremødet d. 21. april kommer Jørn Nielsen, der er Klinisk psykolog og holder oplæg omk.  

 Børn, der profiterer af tydelige voksne, - fx voksne, der giver børnene tryghed ved at vise 
hvad de mener, - at de gør, det de siger  

 Betydningen af at kunne aflæse barnets intension, - være gode rollemodeller, give børnene 
noget at spejle sig i/tage ved lære af. 

 Forældre som en ressource, - hvor dialogen åbner for muligheder 

 Værdien af samarbejdet omk. tidlig indsats 

 Udvikling af robusthed og opmærksomhed, - så barnet mærker oplevelsen af at høre til.  
 
Jørn er en knagende dygtig foredragsholder, - så Sæt X i kalenderen og glæd dig til at blive 
inspireret, forstyrret og beriget 
Katrine er gået igang med sprogvejleder uddannelsen.  
Julefesten, det fungeret rigtig godt. Der er brug for mere tydelighed ift. hvilke konkrete opgaver 
forældrene, kan hjælpe til julefesten.       



Byrådet har besluttet at der skal være fælles administration i lokal distriktet. Den administrative 
medarbejder i  dagtilbuddet skal fremover ansættes på skolen og referere til skolen adm. Leder. 
Dagtilbuddet skal fremover købe administrative hjælp af skolen.  


