
 

 

Bestyrelsesmøde Onsdag d. 8. April 2015 fra kl:17:00 - 19:30  
 
 Deltagere til Bestyrelsesmøde:  
Birgit pædagog GH, Lone pædagog RB. Mette og Tine forældre RB. Kristine forælder GH og Lisbeth 

DTL.  
 

Fraværende: Ulrik forælder GH.  
 

Ad 1)  
Præsentation af det endelig byggeprogram, herunder tidsplan, fysiske rum, legearealer mv.  

Det ser rimelig fornuftigt ud, tilbygningen forventes færdig, sommeren år 2016.  
På forældremødet d. 21. april, vil den samlede forældregruppe blive orienteret.  

 
 
Ad 2)  
"Respekt for grænser" skal gennemgås i bestyrelsen 1 gang årligt.  
Vores drøftelse tog udgangspunkt i dagtilbuddets formulerede krænkerpolitik, retningslinjer for 
forebyggelse af krænkelser, retningslinjer for kontakt og sprogbrug og AaK´s folder respekt for 
grænser 0-6 år.     
- Retningslinjer og viden om mulig handling  

- Hvordan sikre vi børn imod krænkelser  

- Fysisk kontakt  

 

Vi talte om værdien og vigtigheden af at personalet giver børnene knusere, men ikke kys. Vi må 
ikke blive berøringsangste, - børn skal krammes kildes, og har brug for fysisk omsorg. Der er ingen 

særhåndtering i forhold til kvindelige eller mandlige ansatte.  
 

I samarbejdet, er det procedure, at alle ansatte er opmærksomme på: 
 Det påhviler enhver kollega at påpege, hvis en medarbejder kommer i en situation, der kan 

misforstås eller som kan skabe utryghed. Vi finder det vigtigt at ansætte både mænd og 
kvinder. 

 
Hvis du som forældre ønsker råd og vejledning, hvis du oplever dit barns grænse overskredet, kan 
du: 

 Kontakte pædagogisk leder eller dagtilbudsleder  

 Rette henvendelse til forældrelinjen tfl. 221798888, - åbent alle hverdage fra 9-15.  
 Gå ind på Lisbjergs dagtilbuds hjemmeside under "links", gå ind under "respekt for 

grænser" hvor man kommer videre til Aarhus kommunes hjemmeside, hvor der står 
telefon nr. til forældrelinjen for råd og vejledning. 

 
Der er udarbejdet en udførlig vejledning, ved mistanke om seksuelle overgreb i daginstitutioner : 

 En ansat i en daginstitution kontaktes af forældre, der udtrykker en bekymring /anklage 
for, at der er begået en seksuel krænkelse mod deres barn. 

 Hvis det er en pædagog  eller medhjælper der modtager beskeden, skal medarbejderen 
straks rette henvendelse til DTL-er/pæd. leder. Forældrene orienteres om denne sagsgang. 
Den ansatte skal ikke gå i dialog med forældrene om anklagen. Den ansatte skal 
umiddelbart efter henvendelsen fra forældrene, skrive forældrenes fremstilling af 
sagen/bekymringen ned. 



 

 

 DTLer/pæd. leder skal straks kontakte områdechef og/eller konsulent fra specialgruppen 
telefonisk eller på mail og orientere om mistanken.  

 Institutionen kontaktes snarest derefter af en af konsulenterne fra teamet, der arbejder 
med sager vedrørende seksuelle overgreb/misbrug i daginstitutioner. 

 I første omgang er det en telefonisk kontakt, hvor konsulenten stiller undersøgende, 
afklarende spørgsmål i forhold til at få belyst sagen.  

 
Afhængig af sagens karakter, - aftaler konsulenten fra Børn&Unge den videre procedure med 
institutionens DTLer/pæd. leder.  
  
Ad 3) 

Med udg. pkt. i det udarbejdede oplæg til retningslinjer for brug af billeder og optagelser i 

dagtilbuddet blev det kvalificeret og godkendt. Når MEDudvalget også har godkendt det skrevne 
lægges det på hjemmesiden.  

 
Ad 4)  

Bekymring i forhold til hvor mange forældre der kommer til foredraget d. 21. April 2015. 
Det er lidt svært, når der på den ene side gives udtryk for et konkret behov og interesse for at vide 

mere om dagtilbuddet og ønske om faglige input, - og så opleve ringe tilslutning til arrangementer.  
Pædagogerne vil gøre en indsats for, at fortælle forældrene om foredraget og opfordre dem til at 

komme.   
 

Vi har haft eksternt audit, - med ugd. pkt. i APV og arbejdsmiljø, -  ingen bemærkninger, en positiv 
oplevelse både i Rønnebo og Gimlehøj.  

 
Byrådet har besluttet at der skal være fælles adm. mellem skole og Dagtilbud. I Lisbjerg betyder 
det, at vi d. 1 juli etablerer der fælles adm. Kontrakten er udarbejdet og godkendt hos 
områdechefen.  
 

Vi ser pt. et faldende børnetal i området, det er i særlig grad synligt i vuggestuen. Det er set før, så 
vi holder vejret og krydser fingre for, at det er forbigående.  

 
 


