
 
 

 
 

 

Bestyrelsesmøde i Lisbjerg Dagtilbud 
 
Hvem:  Katja, Eva, Kirstine, Heidi og Lisbeth. Susanne og Hanne var fraværende. 
 
Hvor:  Lisbjergskolen, det store møderum  
 
Hvornår:  D. 25. april 2017 fra kl. 17.00-19.30   
 
Referent:   Eva   
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
REFERAT: 
 

1) Velkommen til Katja og Susanne og præsentation af bestyrelsen. 
Kort introduktion af alle tilstedeværende. 

 
2) Pladssituationen i Lisbjerg, - hvilke håndtag kan/skal der skrues på? 

 
a. Rønnebo og Gimlehøj som 0-6 års børnehuse 

Rønnebo og Gimlehøj er nu begge 0-6 års børnehuse. Der optages vuggestuebørn i Gimle-
høj og børnehavebørn samt vuggestuebørn med søskendefordel i Rønnebo.  
Rønnebo har pr. 1.juni 5 børnehavebørn indmeldt og 12 børnehavebørn pr. 1.december.  
Det går hurtigere end ventet med at få Gimlehøj til at passe med normeringen. Bjørnegrup-
pen bliver fra 1.august vuggestuegruppe, når 10 børn starter i skole og to flytter. De reste-
rende bjørne bliver flyttet til ravne- og ulvegruppen, så der fra august vil være to vugge-
stuegrupper og to børnehavegrupper i Gimlehøj. 
 

b. Udfordringer og muligheder?   
Budgettet er lidt en udfordring at styre under omstruktureringen, men bestyrelsen har tillid 
til, at dagtilbudslederen forvalter opgaven på bedst mulig vis. 
Fremadrettet skal der arbejdes målrettet med overgangen mellem vuggestue og børnehave 
samt børnehave og skole. 
Der skal også samarbejdes mellem dagtilbuddets afdelinger, fx ved at lade storbørnsgrup-
per mødes. 
 

c. Mimershøj åbning: 
Dagtilbuddets tredje afdeling, Mimershøj, forventes for nuværende at starte op i sensom-
meren. 

 
 

3) Udbygning af Nye/Elev 
Med udbygningen af Nye bliver der brug for en ny skole i Elev-Nye. Det forventes, at der går mindst 
fem år, før den står færdigbygget. Da der er brug for mere plads inden da, skal der findes en over-
gangsløsning for Nye/Elevs skolebørn. Dagtilbudslederen, Lisbeth, og formanden for dagtilbudsbe-
styrelsen, Eva, var inviteret til et dialogmøde om overgangsløsninger, men vi var begge forhindret i 
at deltage.  
På mødet blev det pointeret, at Lisbjergskolen ikke forventes at have plads til skoleklasser fra 
Nye/Elev, så det er ikke på tale, at Lisbjergskolen, samt ej heller Lisbjerg Dagtilbud, skal indgå i en 



 
 

 
 

 

overgangsordning. Der var umiddelbart god opbakning til opsætning af Pavilloner ved den eksiste-
rende skole i Elev, men der arbejdes videre med flere løsninger i løbet af maj måned. 

 
4) Respekt for grænser skal gennemgås i bestyrelsen 1 gang årligt. 

Dagtilbuddets retningslinjer blev gennemgået og drøftet. Det gjorde ligeledes kommunens guide til 
handling ved mistanke om overgreb af forskellig art mod børn. 
Drøftelserne gav ikke anledning til justering af de gældende retningslinjer i Lisbjerg dagtilbud. 
 

5) Kort orientering: 
 

a. Evaluering af arbejdet med de pæd. Læreplaner 
Forældrerådene gives kompetence til at evaluere arbejdet med de pæd. Læreplaner 
 

b. Socialkapitalmåling i medarbejderhøjde 
Lisbjerg dagtilbud har en høj socialkapital i medarbejderhøjde. 
 

c. Sygefravær i 2016 
Gennemsnitligt sygefravær på 7,54 dage for personalet, hvilket er under halvdelen af det 
samlede fravær for øvrige dagtilbud i kommunen.  
 

d. Budget 2016 endeligt. 
Underskud på 149.817 kr. Underskuddets størrelse var som forventet og bunder i ekstra 
tilførte penge til Gimlehøj under byggefasen. 
Pengene dækkes af det akkumulerede overskud og påvirker ikke budgettet for 2017. 
 

e. Forældretilfredshedsundersøgelsen  
Resultatet foreligger 15.maj, så det bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde i juni. 
 

f. Ansættelsesstop 
Der er ansættelsesstop i kommunen. Vi afventer for nuværende, om det får konsekvenser 
for muligheden for at slå stillinger op. Der skal ansættes en medhjælper i både Rønnebo og 
Gimlehøj. 
 

 
6) Eventuelt. 

Punktet udgår. 


