
 
 
 
D. 2018.06.06. Bestyrelsesmøde i Lisbjerg dagtilbud.  
  
Hvor: Det store møderum på adm. gangen Lisbjergskolen. 
  
Hvornår: Fra 17.00 til 19.30. 
  
Hvem: Hanne (GH), Camilla (GH), Heidi (GH), Maria (MH), Katja (RB) afbud, Thilde (RB), Birgit (RB) og 
Lisbeth 
  
Referent: Camilla. 
_____________________________________________________________________________________  
  
Referat: 
 
Opstart: 
Drøftelse af situationen omkring den store besparelse på 109 mio som skal findes på børn og unge området 
i det nye år.  
Lisbeth deltager tirsdag i møde omk. den forestående organisationsanalyse, der skal udarbejdes. D. 22.8 vil 
forslagene til besparelser blive sendt i høring.  Den 27.8. mødes bestyrelsen derfor med henblik på at 
udarbejde høringssvar.  
Kort orientering om Børne-og Ungeudvalgets besøg i Lisbjerg Lokaldistrikt samme dag.  
  
Procesbeskrivelse lokal udviklingsplan bilag vedhæftet. 
Orientering omk. den proces, der er igangsat i Lokaldistrikt Lisbjerg ifm. med arbejdet med de valgte 
udviklingspunkter. 
(Fase 1 og 2). 
  
Lederne i Lisbjerg Lokaldistrikt er i færd med at udarbejde en fælles udviklingsplan (LUP) de har til formål at 
skabe en fælles ramme for arbejdet med distriktets børn og unge i et 0-18 års perspektiv. 
Formålet med en LUP er, at den fungerer som strategisk værktøj for distriktets ledelser og som 
arbejdsgrundlag for alle medarbejdere. 

• at bidrage til fælles forståelse af hvem vi er, og hvad vi har til fælles i vores dagtilbud 

• at bidrage positivt til kvalitetssikring af dagtilbuddets samlede drift 

• at fungere som dialogredskab for dagtilbuddets ledelse og områdechef. 

Herunder lidt om hvad vi ønsker at opnå med arbejdet med indsatserne (fase 3)  
 
Stærkere fællesskaber og trivsel 

• fokus ikke-kognitive kompetencer. Fokus på at kunne indgå i store fællesskaber og store 
fællesskaber. At kunne deltage fremfor at trække sig.  

• fokus på, hvordan vi møder hinanden i voksenhøjde har indflydelse på, hvordan børnene møder 
hinanden i børnehøjde.  

• fleksibilitet og samarbejde internt i institutionen på tværs af vuggestue og børnehave og på vejen 
ind i indskoling.   

• sammenholde diverse data fra 2017 med kommende undersøgelser i 2019.  



• forslag: fællesskaber på tværs af køn. Obs på at vi ikke kommer til at forstærke feminine og 
maskuline værdier, men at det er legalt, at det er tilladt at lege hvad som helst. Heidi og Birgit går 
tilbage til personalegrupperne i Gimlehøj/Mimershøj og Rønnebo og drøfter pinde til en fælles 
politik.  

  
Tidlig og rettidig indsats. 

• fokus på, hvordan vi skaber den bedste ramme for barnet i samarbejdet med forældrene: her er 
tanken at særligt ressourcepersonerne skal inddrages (motorikvejleder, sprogvejleder, 
inklusionsvejleder). Det vi ser, det skal vi dele, uden at det bliver til et problem.  

• et fælles fokus fra forældre og pædagoger i fht at være tidligt i dialog. Vi har en forskellig forståelse 
af, hvornår noget er et problem. 

• drøftelse af faglige værktøjer ift. at ”se” systematisk på alle børn, så vi undgår at nogle børn går 
under radaren. Der er en fælles forpligtigelse i fht at italesætte bekymringer overfor hinanden.  

• dagtilbuddet gør brug digitale værktøjer, - SUS/dialoghjul, sprog – og motorikvurderinger til at følge 
op og justere, til at forbedre arbejdet med tidlig og rettidig indsats. 

 
Læring og progression/fælles for område Randersvej. 

• fokus på, hvorvidt de valgte tiltag omk. tidlig indsats over tide viser den ønskede effekt. (sprog, 
motorik og ikke-kognitive kompetencer) 

• kompetenceudvikling af medarbejdere, gennem aktionslæring, - fokus på vejledning, - inddragelse 
og samskabelse med forældre.  

 
Drøftelse og input ift. materialet for OVERGANGSARBEJDET (bilag vedhæftet). 
Input fra forældregruppen til overleveringsskema for overgangen mellem dagtilbud og skole.  
Der ønskes en opmærksomhed på: hvordan der handles på det, der ses.  Med udgangspunkt i ”hvad ser 
jeg” foreslås opmærksomhed på, hvordan det sete følges op, med  ”hvad gør jeg”? 
 
  
Gensidig orientering 

• Tilpasning af budget 2019. (Det begyndte vi mødet med.) 

• Sidste nyt omk. pladser og normering. Der er ikke et tydeligt svar, det er stadig udsikkert, hvornår 
der oprettes nye pladser i Mimershøj.  

  
Evaluering af bestyrelsesarbejdet (punktet udsættes til næste møde) 

• Blev forventningerne indfriet? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? 

• Møde d. 27.augsut fra kl. 17… kortlægning af kommende opgaver for bestyrelsen + valgaften 
herunder formandsberetning. 

• Den nye dagtilbudslov, - hvilken betydning vil loven få for det fremtidige bestyrelsesarbejde. 

• Valgaften, der arbejdes på at skaffe Mads Brodersen fra Vinds motorik og naturskole til at holde 
oplæg til Forældremøde i september, hvor der også vil være valg til forældreråd og bestyrelse.  

 
 
 
 


