
Orientering fra dagtilbudsleder, - da bestyrelsesmødet d. 04.04. 2016 blev aflyst på dagen på 
grund af markant frafald på forældresiden. 
 
Der kommer IKKE et erstatningsmøde, idet langt de fleste punkter på mødets dagsorden skal være håndte-
ret indenfor de næste to dage.  
 
Dette notat er tilsendt og godkendt af bestyrelsen d. 04.04. og hermed videreformidlet til fælles oriente-
ring.  
 
ÆNDRING AF SKOLEDISTRIKTSGRÆNSEN MELLEM ELEV/NYE OG LISBJERG  
Bestyrelsen har svaret tilbage vedr. forespørgselen omk. distriktsændringer mellem Elev/nye og Lisbjerg 
lokaldistrikt. Der vil senere komme en høringsperiode, som der skal udarbejdes høringssvar til. (vedhæftet) 
 
HØRINGSSVAR BUDGET 2016-2019. 
Bestyrelsens høringssvar, som Eva har udarbejdet, er indsendt og kan læses på ÅKs hjemmeside, når alle 
indsendte høringssvar gøres tilgængelige der. (vedhæftet) 
 
RAPPORT GIMLEHØJ 
Rapporten er udmøntet i følgende fem temaer, - temaer, der alle viste sig særlig aktuelle i interviewene. 
                             A) Fysisk ramme og organisering  
                             B) Pædagogisk praksis  
                             C) Ledelse 
                             D) Personale-forældre-relation 
                             E) Kommunikation  
 
Eva har i dag gennemlæst rapporten og givet sine betragtninger herpå. Diverse input som bringes med ind 
til første møde i morgen med konsulenten, Marianne og personalet i Gimlehøj. 
 
Der holdes opfølgende møde d. 5. og d. 13. april, - dagsorden for disse møder tager udg. pkt. i rapportens 
sammenfattende data, der peger på, at der med fordel kan arbejdes på to niveauer ift. udfordringerne i GH. 

1) Organisering af den pædagogiske praksis 
2) Tydelighed omk. hvad Gimlehøj kan, vil og gør. 

 
Forældregruppen i Gimlehøj orienteres via intra medio uge 14, om processen og  hvilke temaer den centre-
res sig om og hvor fokus lægges. 
Det mere præcise billede af vejen for det kommende arbejde i  Gimlehøj, vil der blive orienteret om D. 3. 
maj, hvor der afholdes forældremøde 
 
BUDGET 2016 og BUDGET 2015: 
På budgetsiden kan jeg orientere om, at der tilbageføres midler ift. barnsbestemt beløb, - for alle vgst. børn 
drejer det sig om 795 kr pr barn pr år og for bhv. børn  drejer det sig om 377 kr pr barn pr år. Ikke kæmpe 
summer, men alligevel dejligt, - I ved lidt kan også gøre godt  
Budget 2015 endte som forventet og allerede fortalt med et lille overskud på godt 20.000 kr.  
 
BYGGERI: 
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Og alle både små og store er ved at have fundet en ny hverdag ift. de 
gener, der er forbundet hermed.  
 
NY BØRNE- OG UNGE POLITIK: 



Den nye Børne-og Unge Politik er til omdeling til bestyrelsens medlemmer og drøftes på kommende dia-
logmøde med Rådmanden d. 19. maj. 
 


