
 

 

Bestyrelsesmøde den 1.6.2016. kl. 17-19:30. 
 
Tilstede: Eva, Pernille, Monica, Trine (referent), Lone, Kirstine og Lisbeth. 
 
 
1. punkt. Omstrukturering i Lisbjerg DTB´s afdelinger: 
Vuggestuens omstrukturering opleves som en stor mundfuld, men nu er brikkerne ved at falde på 
plads.  
Der har været sygdom blandt personalet, der har givet ekstra udfordring. Udegruppen har ikke 
været helt oppe at køre endnu, og personalet med de yngste børn skal tænke meget over de 
mange løft, de skal udføre igennem dagligdagen.  
Fordelene ved aldersopdelingen ses nu. Mellemgruppen på Skoven skal lige finde deres rigtige 
plads, men det er der opmærksomhed på. Forældre på vuggestuesiden udviser tilfredshed 
omkring omstruktureringen. 
 
Børnehavens omstrukturering ser personalet som en stor men relevant opgave, - ændringer der er 
besluttet som opfølgning på den iværksatte undersøgelse i Gimlehøj. Der er brugt mange 
voksenressourcer på at få alt det praktiske til at gå op.  
Personalet oplever, at børnene har været meget hurtige til at opfange omstruktureringen, navigerer 
bedre i det, og danner hurtigt gode relationer. Det er let og forudsigeligt. Der opleves god 
udviklingspotentiale i strukturen.  
Personalet har fået gode tilbagemeldinger fra forældre. 
Personalet oplever også, at omstruktureringen har været en gylden mulighed for, at få "ryddet op" 
og få gjort op med, hvilke vaner der har været værd at beholde og hvilke ikke.  
 
 
 
2. punkt: Status på byggeriet. 
Gennemgået. Forventet overlevering af de nye rammer, - lige op til juleferien.  
 
Høringssvar fra Lisbjerg dagtilbud omkring ændring af grænse mellem Elev og Lisbjerg: 
Godkendt af bestyrelsen. 
 
 
3. punkt: Budgetstatus en tredjedel inde i budgetåret: 
Budgettet i afdelingerne balancerer. Der er penge i budgettet og børne- (indtægter) og personale 
(udgifter) er i balance. Der skal ikke spares på personale. Driftsbudgettet har plus på kontoen. I 
forhold til fælles afsnittet, kalkuleres med et underskud, idet der er kalkuleret med ekstra 
ressourcer til Gimlehøj ifm. byggeriet.(Da børnegarderoben er placeret på anden etage end 
børnehaven og legepladsen grundet byggeri kan tilgås et stykke væk fra bygningen).  
 
 
4. punkt: Den nye børne og unge politik: 
 
Ny politik gennemgået for bestyrelsen. 
 
Politikken skal være: 

• Det er et lovmæssigt krav 

• Det skal være retningsanvisende 

• Der skal være et bredt samarbejde. 
 
Målgruppen for ny politik: 

• Medarbejdere 

• Forældre - børn og unge 

• Bysamfund og samarbejdspartnere 
 



 

 

Lisbjerg lokaldistrikt har med udg. pkt. i fælles pædagogisk platform og fælles dannelsesideal lagt 
meget vægt på at sikre distriktets børn og unge lokal forankring og global orientering. 
 
Fra vision til nye faglige strategier -  

• Samskabelse, forældre som ressource. 

• Vidensbaseret ledelse og praksis 

• Tidlige og forebyggende indsatser 

• Helhedssyn, med stærkt fokus på de ikke-kognitive kompetencer  
 
Der er arbejdet med mentalmodel i dagtilbuddet og processen omk. udarbejdelse af den lokale 
udviklingsplan skal gøres færdig inden nytår.  
 
 
5. punkt: Evaluering af bestyrelsesåret: 
Gennemgående enighed om, at året har været godt og spændende.  
Men det har været en udfordring at skulle omstille sig fra personale til bestyrelsesmedlem. 
Strategiarbejdet fylder meget. 
Det har været rart som forældre at få mere indsigt i, hvad dagligdagen i GH og RB består af. Det 
har dog også som forældre været en smule forvirrende at finde hoved og hale i de forskellige råd, 
selve opbygningen, organiseringen og ikke mindst de utallige forkortelser.  
Forældre og personale oplever at være blevet klogere på, hvordan det hele hænger sammen. 
 
Lisbeth fremlægger kort, hvad næste år bl.a. vil byde på. Ny afstemning om til/fravalg af 
kostordningen, organisering og retningslinjer ifm. etablering af 3 afdeling i dagtilbuddet og meget 
mere.   
Vi har i bestyrelsen haft en tydelig og engageret bestyrelsesformand gennem hele året. 
 
Datoerne for valg til forældreråd bliver i sep. Her skal formanden aflægge beretning om 
bestyrelsens arbejde, - når Eva og Lisbeth har fundet datoer, meldes de ud. 
 
 
6. punkt: Evt. 
Ingen indsigelser.  


