
Referat fra Bestyrelsesmøde i Lisbjerg Dagtilbud 
 
Hvem:  Mette, Camilla, Hanne, Eva, Kirstine, Heidi og Lisbeth. 
 
Hvor:  Lisbjergskolen det store møderum  
 
Hvornår:  D. 6. februar 2017 fra kl. 17.00-19.30   
 
Referent:   Mette   
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DAGSORDEN: 
 

1) Status på fysisk flytning af GH. (17.00-17.25) 
a. Den første uge i det nye Gimlehøj har været hård for flere børn og ansatte. Alle stuer er 

flyttet og inventar fra fællesrummet er i container. Det har været mange forandringer, som 
har udfordret i mere eller mindre grad. Mange tak til alle forældre, som har hjulpet til.  

b. Der er stadig fejl og mangler i Gimlehøj, der er tæt opfølgning, og det skal nok blive rigtig 
godt. 

c. Der er aftalt mangelgennemgang og overleveringsaftale af fællesarealerne og den nye insti-
tution d. 20 feb. Den endelige dato for åbning er stadig ikke helt på plads. 

 
2) Omstrukturering til 0-6 års enheder, - konsekvenser og muligheder (17.25-17.50) 

Der er ikke nye informationer end der allerede er sendt ud på Intra. Men kort fortalt:  
a. Børnehøjde: fra 1.3 begynder Gimlehøj og Rønnebo at tage henholdsvis vuggestuebørn og 

børnehavebørn ind.  
b. Voksenhøjde. Lisbeth har haft samtaler med Rønnebos medarbejdere og det er aftalt at 

Helle og Vinni flytter fra Rønnebo til Gimlehøj og skal være i vuggestuegruppen med Heidi.  
 

3) Det fremtidige ”brobygnings”-arbejde i børnehøjde (17.50-18.20) 
              Drøftelse af, hvad der ønskes bibeholdt? hvad ønskes udviklet? 

a. mellem dagtilbuds afdelingerne: 
i. Det drøftes hvorledes børnehavegrupperne kan samarbejde på tværs af afdelinger. 

Der skal etableres en storgruppe (de kommende skolebørn), som har fælles aktivi-
teter.  

ii. Fokus på organisering af læringsmiljøer, - inspirerende og indbydende.  
b. med skolen. 

Drøftelse af hvad vi vil give børnene med som fælles fra dagtilbuddene ligegyldigt, hvilken 
afdeling, de kommer fra.  
Mødesteder både inde og ude, brug af skoven, brug af fællesarealer  
Det er ikke ønsket, at en afdeling ”fodrer” éet bestemt spor i skolen, men hellere at bør-
nene bliver blandet og udvider deres sociale relationer.  
Der har været tradition for tæt overlevering og godt kendskab til børnene ved overgang til 
skole. Da både dagtilbud og skole vokser, er der opmærksomhed på aktiviteter på tværs, og 
øget struktur i overgangen.   
Genkendelse er vigtig, når børn skal have skifte fra et sted til et andet.  



Måske kunne der udarbejdes nogle ”Lisbjergsange”, som kan synges ved forskellige lejlighe-
der. Genkendelighed, ”kendskab giver venskab”. Det kan også være et bestemt tema som 
børnehaven arbejder på og som indskolingen arbejder videre på. 
Drøfter ligeledes muligheden for at en voksen fra børnehaven gå med på i indskolingen? 
Eller den anden vej. 
 

 
PAUSE …………………………………………………………. 
  

4) Budget (18.30-19.00) 
a. 2017, opdeling, reservationer og prioriteringer gennemgås. 

Der er tildelt et budget på 10.815.000kr for 2017 ud fra børnetallet, der var indskrevet d. 
1.1.17.  
Da vi allerede nu ved, at der grundet omstrukturering vil komme mange ændringer, vil bud-
gettet løbende reguleres fra måned til måned.  
Bestyrelsens principper for budget blev anvendt og drøftet. 
Gennemgang af principper for budgettildeling 2017.  
 
2016, foreløbig status.  
Der forventes et underskud på omkring 150.000 kr. Som dækkes af dagtilbuddets akkumu-
lerede overskud. Dette godkendes af bestyrelsen.  

 
5) Den tredje afdeling: (19.00-19.10) 

a. nedsættelse af ansættelsesudvalg til pædagogisk leder i ny afdeling  med deltagelse fra be-
styrelsen. Hanne vælges til ansættelsesudvalget. 

 
6) Sidste nyt, - herunder READ, LUP (19.10-19.20) 

a. Nåede vi ikke  
 

7) Eventuelt.(19.20-19.30) 
a. Da Camilla og Mette fra hhv. 1.3 og 16. 3 ikke længere har børn i Rønnebo, indtræder Røn-

nebos suppleanter i bestyrelsen fra næste møde, der er planlagt til 25.4 
 

 

 

 

 

 

 

 


