
Referat af bestyrelsesmøde i Rønnebo, Gimlehøj og Mimershøj d. 27. nov. 2017 

Fremmødte: Fra Rønnebo: Katja (mor til Kaja), Tilde (mor til Alf) og Birgit pædagog fra Rønnebo, Hanne 
(mor til Thor Louis) og pædagog Jessica Fra Gimlehøj: Maria (mor til Lilli), Lisbeth, dagtilbudsleder 
Afbud: Camilla (mor til Felix og Sommer) 

1. Kvalitetsrapport (vedhæftet) og Kvalitetssamtale (en slags pædagogisk tilsyn) 

Kvalitetsrapporten er udformet med både tal og tekst, hvilket har betydning når vi vil afdække, 
hvad der ligger/kan ligge bag: 

a) De undersøgelser der sætter resultater op i tal – de kvantitative metoder "hårde" data                                                                                                                                         
b) De undersøgelser, der observerer på eller lytter til, hvad folk fortæller og forsøger at forstå 
dem – de kvalitative metoder/”bløde” data 

Når vi taler kvalitet er dialogen omk. disse data afgørende, - og fordrer at vi kortlægger, deler og 
drøfter det vi ser/oplever/synes. 

a) Konkrete nedslag i rapporten v/Lisbeth 

 

Flere steder i rapporten kræver de oplyste tal en vis opmærksomhed.  

Til ex:  Skoleudsættere 33,3%, årsagen hertil er alene den, at der er rullende skolestart I Lisbjerg, 

tallet skulle være 0. 

Validitet, datagrundlaget er flere steder spinkelt, da DT er lille.  

Til ex: Børn med fokuseret indsats ift. sprog, - 1 barn tæller 11%. 

Udgift pr. barn afhænger af fordeling mellem vgst/bhv børn. 

Til ex: Hvis der er mange vuggestuebørn i et DT vil tallet være større, end hvis der er få. Der er 

stor forskel i budgettildeling i barnsbestemt beløb.  

Tallene i rapporten er fra FØR Mimershøj blev en realitet: 

Til ex: datagrundlaget er de fleste steder fra 01.08.2016 til 31.07.17 

Mimershøj åbnede en vuggestuegruppe d. 01.09.2017.  

Store forskelle i Aarhus Kommunes DT på, hvornår samtalen på vej imod hhv. 3 og 6 år 

udarbejdes. 

Til ex: I Lisbjerg afholdes samtalen, når barnet er 5,2 år. I flere andre DT afholdes samtalen i 

foråret inden skolestart i aug. Dvs. stor spredning i alder.  

 

Tilbagemeldingerne fra FTU viser, at 12% af vores forældre er utilfredse med samarbejdet. Med 

udg. pkt. i kommentarerne fra rapporten er det primært aflevering og afhentning, der udfordrer. 

Der efterspørges voksne at aflevere til, ligesom der efterspørges tilgængelige voksne ved 

afhentning.  

Det har ført til justering af procedurer og ændringer i organisering, hvilket synes at have den 

ønskede effekt. Også set i lyset af, at vi deler det vilkår, at fremmødet i Lisbjerg DT over hele 

dagen er noget større end gennemsnittet i Aarhus Kommunes øvrige DT.   

Til ex: Kl. 7 er 10% af børnene mødt ind i Lisbjerg og 4% samlet i Aarhus Kommune. Sidst på 

dagen kl. 15.30: 37% fremmødte i Lisbjerg og 33% i Aarhus Kommune samlet.  



 

b) Gennemgang og drøftelse af rapporten.  

Hvad fortæller rapporten? Hvad fortæller den ikke? 

Udvalgte resultater i kvalitetsrapporten blev drøftet: 

Resultater af dialoghjulet viser en høj samstemthed mellem forældres og de professionelles vurdering af 
børnenes sproglige kompetencer. Den gennemsnitlige vurdering ligger dog væsentlig under forældes og 
professionelles vurdering af sproglige kompetencer i Aarhus som helhed. Dette på trods af at 
sprogvurderinger i 3 års-alderen (valideret sprogvurderingsredskab) viser, at børnenes sproglige 
kompetencer er fuldt på højde med det gennemsnitlige niveau for børns kompetencer i Aarhus 
Kommune.  

Ligger endog noget højere end det gennemsnitlige niveau for børns kompetencer i Aarhus Kommune.  

• 3 årige : Lisbjerg 61,8% og AaK  55,9% 

• 5 årige: Lisbjerg 67,5% og Aak 58,6 % 

 

• Spørgsmålet er, hvorfor der er denne mærkbare forskel?  Er det forskelligheden i hvordan 

redskaberne bruges?  Bliver der sat for høje krav til børnenes sproglige kompetencer/vurderes for 

lavt? Der er ikke klare svar på spørgsmålet. 

 

• Der viser sig fra 2015-2017 generelt en positiv udvikling i forældres oplevelser af dagtilbuddets 

arbejde, herunder oplevelsen af forældres tilfredshed med arbejdet med de pædagogiske 

læreplanstemaer.  Det er et vigtigt resultat som afspejler dagtilbuddets indsats i forhold til at 

formidle arbejde med temaerne. 

  
c) Særlige opmærksomhedspunkter. 

Nu og fremadrettet 

• I 2016 fravær i Lisbjerg DT: korttids: 4,8 langtids: 10,4. I 2017 fravær i Lisbjerg DT: korttids: 

7,6 og langtids: 12,4. Højere i indeværende år, men stadig lavere end AaK 2017: kortids:: 7,9 

og langtids: 14,4. Éen arbejdsrelateret sygemelding. Der gøres en ekstra indsats for at sikre 

et højt hygiejneniveau for at undgå smitte mellem børn og i personalegruppen. 

 

• Set i forhold til gennemsnittet i Aarhus kommune så er der en mindre andel af forældre som 
peger på at der ikke tages hånd om drillerier og at der i tilstrækkelig grad etableres 
venskaber mellem børnene.  Det er en lille andel men stadigt vigtigt at reagere på. Der 
arbejdes til ex. med venskaber, gode gerninger for hinanden, stillestunder, projekt fri for 
mobberi mv.  

 

o Bestyrelsens rolle: 

o Bestyrelsens samlede kommentar til rapporten skrives af Hanne og sendes til Lisbeth, 

skriftlig og inden d. 7 december. 

 



o Bestyrelsens deltagelse til kvalitetssamtalen d. 14. dec. fra kl. 9-11. Maria fra MH 

deltager i samtalen.  

Bestyrelsen drøftede indspil til kommentarer til rapporten. Kommentar sendes til Lisbeth. 

2. Nyheder:  

 

o Fra afdelingerne  

o Fra dagtilbuddet 

o Punkter til næste bestyrelsesmøde  

 

Punkt udsat til næste møde, hvor temaet forældresamarbejde også vil være et punkt på 

dagsordenen 

 

3. Eventuelt.  

 

Ingen bemærkninger til eventuelt. 


