
 

D. 2018.02.05. Referat af bestyrelsesmøde i Lisbjerg dagtilbud. 

Hvornår: Fra 17.00 til 19.30. 

Hvem: Hanne (GH), Jessica på ferie, Heidi deltagersom suppl. (GH), Maria (MH), Katja (RB), Thilde (RB), 

Birgit (RB) og Lisbeth  

Fraværende: Camilla, Winnie deltager som suppl.  

Referent: Katja 

 

 
 
Kvalitetsrapport:                        
Tilbagemelding fra kvalitetssamtalen. Resultater fra de sidste 2 års arbejde. Data i rappor-
ten blev gennemgået. 2 udvalgte fokuspunkter blev præciseret til opmærksomhed det 
fremtidige arbejde.  

 
1) Stærkere fællesskaber og trivsel.  
På 2 niveauer: I børnehøjde, ved opmærksomhed på relationer og deltagelsesmuligheder. 
I voksenhøjde ved bl.a. professionelle læringsfællesskaber. 
 
2) Tidlig og rettidig indsats.  
Fokus på sprog, motorik og ikke kognitive kompetencer. Samarbejde mellem dagtilbud og 
indskoling. Systematik i arbejdet – refleksion over ydelse og effekt. 
 
 
Budget 2018: 
Orientering omk. principper for budgetfordeling. Da pengene følger børnene, ændres bud-
gettet løbene igennem året, alt efter ind-og udskrivninger af børn. Det giver udfordringer i 
forhold til at planlægge økonomien, - at vi fortsat oplever store udsving i pladsudnyttelsen. 
Ekstra lønudgifter i indeværende år grundet langtidssygdom, der har ført til afsked dækkes 
af overskud fra tidl. år. Monteringsbudgettet er ikke brugt endnu, men forventes at balan-
cere til indkøb for Mimershøj sidste tre børnegrupper.  
Alt i alt ser økonomien ser fin ud. 

 
Nyt fra skrivebordet: 

• Personalesituationen i dagtilbuddet. Der bliver drøftet om, hvornår det er tid til at 
åbne en ny børnegruppe i Mimershøj. Vi afventer lidt endnu, - der er stadig ledige 
vuggestue- og børnehavepladser i dagtilbuddets afdelinger, så der er ikke grundlag 
for yderligere udvidelse for nuværende.   

 

• Der er udforinger med den ydre legeplads ved Gimlehøj og Mimershøj, hvor der 
ofte ophober sig vand. Det er forsøgt drænet af flere omgange, men da det bliver 
ved med at komme igen, afventer vi en mere permanent løsning. En konsulent fra 
forvaltningen har været ude og undersøge området, han går videre i systemet, for 
at finde en løsning. 

 
 
 



Julefesten: 
Evaluering af julefesten fra afdelingernes forældreråd. Det var en hyggelig julefest, men 
der var også mange mennesker samlet, hvilket skabte noget uro. Der er blandede holdnin-
ger i forhold til hvordan den skal afholdes fremadrettet.  
Det bliver lagt ud til forældrerådene at beslutte, hvilke alternative måder der måske kan 
være julehygge på næste år. Forslag:  

• Julefest hver for sig ude på afdelingerne, i stedet for på skolen. 

• Klippe Klistre dag på hver enkelt stue. Forældrene kommer igennem dagen, i en af-
grænset periode.  

• Skovtur evt. i bålhytten, når den er opført. Varm kakao over bålet, julesange og 
lege.  

Tilbagemelding på kommende bestyrelsesmøde, hvor der træffes en endelig beslutning. 
    

   

Tema: Forældresamarbejde, - samskabelse og vejledning.  
 
Aftenens tema til drøftelse. ”Hvad styrker forældresamarbejdet om børnenes trivsel og læ-
ring?” 
 
Oplæg ved Hanne omk. temaet. Hanne tager udg. pkt. i resultater fra en forskningskort-
lægning, som hun en tid har arbejdet med.   
Hanne afdækker den viden der er på området og indkredser kerneelementer i de virk-
ningsfulde indsatser, som har gjort ændringer på det praktiske plan.  

- Fælles handleplaner, faste mål. Få forældreperspektivet, ved at arbejde med den 
udvekslende tone. Hvordan opnås der bedst viden om barnet fra forældrene? 

- Tilrettelæggelse og organisering af forældresamarbejdet.  
- Systematisk dialog – en strategi for hvordan, hvornår osv. 
- Fælles mål om barnet i forældredialogen, samt strategier for at opnå disse. 
- Den motiverende samtale – arbejde løsningsfokusret via samtalen, afdække det der 

fungere og skabe motivationen for en videre positiv udvikling af det.   
- Gå fra at informere til at involvere, så der skabes fælles forpligtende løsninger til 

bedste for barnets trivsel, læring og udvikling.  
  
    


