
Bestyrelsesmøde i Lisbjerg Dagtilbud 

 

Hvem:  Mette, Camilla, Hanne, Eva, Kirstine, Heidi og Lisbeth. 
 

Hvor:  KATRINEBJERGSKOLEN, - Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus N.  
 

Hvornår:  D. 24. november 2016 fra kl. 17.00-21.30   
   

Fra 17.00-19.00: Dialogmøde med rådmanden.  
Fra 19.15-21.30:  Almindeligt bestyrelsesmøde  

 

Referent :   Mette   
 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Referat: 
 

1. Drøftelse af aftenens dialogmøde (19.15-19.45)  
 

Hvad fik vi ud af mødet? Vi reflekterer sammen. 
Mødet tog udgangspunkt i Børne.- og Unge Politikken,  med fokus på 
samskabelse. Overordnet set dækker begrebet samskabelse over, at offentlige 
medarbejdere udvikler og producerer velfærd sammen med fremfor for 
borgerne. Forældre og medarbejdere ser hinanden som ligeværdige og 
anerkender hinandens forskellige roller.  

- Et større fokus på den mindre ressourcestærke familie/barn. 
- Styrke relationerne mellem forældre. Der er god erfaring fra Gimlehøj 

med årgangs-spisning en gang om året, hvor der bliver serveret mad 
fra kantinen, måske denne erfaring kan anvendes i Rønnebo?  

- Den gode relation mellem forældre vil være meget gavnlig, når/hvis 
der opstår udfordringer fx mellem børn senere i institutionslivet.  

- Inddrage forældre i hverdagen i institutionerne. Hvad kan forskellige 
forældre bidrage med? Der er stor signalværdi i at knytte stærkere 
bånd mellem hjem og institution. Dette er også et opgør med 
begrebet ”forældre som brugere”.  

- Det kan være en udfordring, at børnene i institutionerne kommer fra 
et relativt stort opland og dermed mindre kendskab til hinanden. 

 

2. Kostordning 2017-2019. (19.45-20.15) 
Bestyrelsens principper og oplyst grundlag (vedhæftet) 

Indhold af ordningen og økonomi (vedhæftet) 

Tidsramme, - afstemning samt offentliggørelse af resultat.  

Det er muligt at fastholde kostordningen, som den ser ud i dag. Altså 
meget mere end den frokostordning, der egentlig er lagt op til. Der er 
ikke kommentar til principperne. Frugt om formiddagen til 
børnehavebørnene er ikke del af kostordningen, - hvis afdelingen 
fortsat ønsker at prioritere det, vil det som tidligere erholdes af tildelte 
driftsmidler.  



Kostordningen er til valg fra d.d til d. 7.12. Herefter offentliggøres 
resultatet via intra.  

   

3. Sprogarbejdet(20.15-21.00) 
Der arbejdes med sprog som fælles udviklingspunkt i både Rønnebo og 
Gimlehøj. Til eksempel kan nævnes: 
1. READ: De ældste børn i Gimlehøj er sprogstestet de sidste uger og skal 

indtil sommeren 2017 indgå i projektet. Målet er at øge børnenes tale – 
og skriftsproglige kompetencer og inddrage forældrene som ressource. 
Det på nuværende tidspunkt uvist om vi kommer til at deltage som 
kontrolgruppe eller kommer direkte med i projektet.  
 

2. Dagtilbuddets arbejde med sprog, - herunder orientering om og drøftelse 
af implementering af sprogteknikker samt sprog- og motoriktrapper for 
at målrette og kvalificere arbejdet.  

 
Dagtilbuddets og forældres samarbejdet omkring sprogarbejdet til bedste 
for barnet. For at indsatsen kan få den ønskede effekt skal forældrene tage 
del i sprogarbejdet.  

1. Dette kan blandt andet gøres ved at synliggøre ”sprogteknikker”, 
sprogtrappen mm i institutionerne i stor størrelse… 

2. Sende dokumenterne (med tillægsforklaring) ud via intra.  
3. Dette kunne også være et emne til næste forældremøder.  
4. Eller efter fællesspisning på årgangsspisning kan pædagogerne 

vise, hvordan de udøver dialogisklæsning. 
5. Udsende link til inspiration for arbejdet i hjemmene 

 
 

4. Eventuelt (21.00-21.30) 

Nyt omk. byggeriet? 
Forventningen er stadig indflytning i det nye Gimlehøj omk. 1.feb. D. 1. marts 
forventes det, at indtag af nye udefrakommende børn vil påbegyndes. Omk.  
d. 1. april er det forventningen, at den nye afdelingen vil blive en realitet.  
 
Deltidsmoduler: Ændring af varslingstider for børn med deltidspladser. 
Driftstilskuddet for deltidspladser er reduceret fra 2017, - og det betyde at 
forældre til deltidsbørn, fremover skal varsle med en måneds frist, hvis de 
ønsker ændring af barnets mødetider indenfor dagtilbuddets åbningstid. Der 
arbejdes for fælles retningslinjer for administreringen for hele område 
Randersvej, - I vil høre nærmere.  
 

  
 
 

 


