
Møde i forældrebestyrelsen i Lisbjerg Dagtilbud 

Hvem: Pernille (forælder RB), Bettina (forælder GH), Eva (forælder GH), Kirstine (pædagog GH), 

Trine (forælder RB), Lone (pædagog RB), Lisbeth (DTL) 

Hvor:  Mødet afholdes i møderum på adm. gangen i bygning 4 på Lisbjergskolen 

Mødeleder:  Lisbeth 

Referent:  Bettina 

Hvornår:  Onsdag den 9. december 2015 fra kl. 17.00 til kl. 19.30 

_______________________________________________________________________________________  

1) Gennemgang og drøftelse af kvalitetsrapport/forældretilfredshedsundersøgelsen 

Lisbeth fortæller at tallene fra kvalitetsrapporten ikke opfylder kommunens målsætning for 

forældretilfredshed ligesom de heller ikke stemmer overens med personalet og ledelsens oplevelser og 

evaluering af bl.a. læreplanstemaerne. Derfor har Lisbeth kontaktet forvaltningen og bedt om at få en 

undersøgelse sat i gang til afdækning af udfordringen. Bestyrelsen hilser undersøgelsen velkommen. 

Kvalitetsrapportens tal er for det samlede dagtilbud (Rønnebo og Gimlehøj) og derfor skal undersøgelsen 

fokusere på begge institutioner. Undersøgelsen har til formål at inddrage alle tænkelige forhold, gisninger 

og antagelser. Den samlede rapport kommer først til januar, hvor også kommentarerne kan ses og hvor vi 

derfor ved mere om forældrenes besvarelser. Det diskuteres om arbejdet med forældrekommunikationen 

først får positiv effekt senere.  

På mødet diskuteres faktorer, der kan have indvirkning på forældretilfredsheden, der ligger under 

kommunegennemsnittet: handler det om kommunikation? Det at man ikke kan vælge forskellige 

dagtilbud? Fysiske rammer? Tillid? Udskiftning/sygdom af/hos personale? funktionsopdelt vs stueopdelt? 

Handler det om indkøringen? Handler det om strukturen? Handler det om børnenes alder ift tryghed? 

Forældreengagementet? Tilflytter vs 1 barn vs 2 barn? Ressourcer (økonomi, voksne, tid)?  

2) Tilbagemelding på evalueringen af afdelingernes arbejde med pæd. læreplaner 

Lisbeth ser ikke et behov for at ændre i læringsmålene for det kommende arbejde i forhold til den 

evaluering, der er lavet i henholdsvis forældreråd og personalegrupper. Bestyrelsen godkender arbejdet og 

den aktuelle evaluering, der lægges på intra. 

3) Nyheder 

Byggeriet: Lisbeth har været til møde i udvalget og byggeriet er godkendt, men der er endnu ikke udmeldt 

en dato for, hvornår byggeriet begynder. Lisbeth melder ud, når hun ved mere. 

Barselsvikar: I Gimlehøj har man lyttet til forældrenes ønske om fast personale og har derfor besluttet at 

ansætte en pædagog i Kathrines barselsvikariat trods varierende børnetal. I slut januar kommer desuden en 

pædagogisk assistent i praktik, som også skal aflaste i forbindelse med byggeriet. 

Trivselsmåling og apv: Status quo fra sidste år, trods faldende børnetal og sygefravær. Det der er arbejdet 

med har haft positiv effekt. 

 


