
D. 2017.06.07.  Referat af bestyrelsesmøde Lisbjerg Dagtilbud  

 

Hvem:  Susanne, Katja, Hanne, Eva, Kirstine, Heidi og Lisbeth. 
 
Hvor:  Lisbjergskolen det store møderum  
 
Hvornår:  D. 7. juni 2017 fra kl. 17.00-19.30   
 
Referent:     Hanne 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
1) Forældretilfredshedsundersøgelsen 

Lisbeth præsenterede hovedresultater af den afsluttede tilfredsundersøgelse blandt forældre. 

 

Resultaterne baserer sig på en flot svarprocent på 83 pct. af forældrene   

 

Resultaterne viser, at der samlet set er en øget tilfredshed med dagtilbuddet. Andelen af tilfredse 

og meget tilfredse er steget fra 70 pct. – 80 pct.  Resultater viser også, at det er forældre til 0-2årige 

og 5 og ældre, som er mest tilfredse. 

 

Undersøgelsen viser en række positive udviklingspunkter: 

I forhold til arbejdet med de pædagogiske læreplaner ses en øget tilfredshed med børnenes læring 

med undtagelse af temaet natur og naturfænomener, hvor udviklingen i tilfredshed er status quo. 

Undersøgelsen viser også en stor tilfredshed med indkøringen af nye børn i Rønnebo og Gimlehøj. 

Der er dog en tilbagegang i tilfredsheden med samarbejdet om overgangen fra vuggestue til 

børnehave. Denne forskel mellem oplevelsen af indkøring og overgangsamarbejde er formentlig et 

udtryk for at en langt større andel af nye børn kommer fra andre dagtilbud uden for området, hvor 

der ikke er etableret et samarbejde ligesom i Lisbjerg Dagtilbud. 

  

Undersøgelsen viser derudover følgende opmærksomhedspunkter:  

Der en tilbagegang i tilfredsheden med organiseringen af aflevering og afhentning af børn, ligesom 

der er en efterspørgsel på mere viden om barnets trivsel og hverdagens aktiviteter. Derudover ses 

en nedgang i forældres oplevelse af eget bidrag til samarbejdet med dagtilbuddet.  

Ledelse og personalegruppe har fokus på opmærksomhedspunkterne og vil i den kommende tid 

arbejde med tiltag som kan fastholde den positive udvikling (beskrevet ovenfor) og adresserer de 

udfordringer, som nogle forældre også oplever. 

 

2) Bestyrelsens godkendelse af afdelingernes arbejde med de pæd. læreplaner 

Der mangler færdiggørelse af evalueringen i Børnehuset Gimlehøj. Bestyrelsen har overgivet 

kompetencen hertil til forældrerådet. På bestyrelsesmødet d. 23. august vil der blive fulgt op på, at 

evalueringen er foretaget. 

 

 



 

3) Nyt fra DTB) 

• Status på IT udfordringer ifm. nybygning, - herunder brug af digital tavle og intra. 

Udfordringer er løst, så det skulle fungere mere smidigt at bruge digitale redskaber. Det 

gælder også komme- og-gå tavlen. 

 
o Orientering fra mødet omk. Nye/Elev, mens den nye skole bygges. 

Dette berører ikke dagtilbuddet direkte men lokaldistriktet. Forældrerådet afventer om skolen 

stiller med et høringssvar, og om dagtilbuddet i givet fald vil være medafsender af svaret. 

 
o Pladssituationen på område Randersvej, - herunder fokus på Lisbjerg 

Der mangler 109 vuggestuepladser ind til 1. august 2017.  Foreløbigt bliver der anvist børn 

til nr. 2 vuggestuegruppe i Gimlehøj. Lisbeth afventer nærmere melding om, hvorvidt 

underkapaciteten påvirker tidshorisonten for åbningen af Mimershøj. 

 
o Personalesituationen 

Kirstine er desværre langtidssygemeldt. Vi glæder os til at Kirstine vender tilbage. 

 
o Indvielse 

Huset står klar og kunstneren er færdig med arbejdet på legepladsen til den store 

indvielsesdag torsdag d. 8. juni 

 
 

o Ekstra bestyrelsesmøde d. 21. august kl. 17 eller? 

Vi holder et ekstra bestyrelsesmøde d. 23. august kl. 17, hvor vi bl.a. evaluerer arbejdet i 

bestyrelsen  

 
 
 

4) Eventuelt (19.20-19.30) 
Ikke noget til evt. 

 

 


