
Konstituerende + ordinært møde i forældrebestyrelsen Lisbjerg dagtilbud  

 

 
Hvor:        Det store møderum på adm. gangen på Lisbjergskolen        
            
Hvornår:   Fra kl. 17.00 til kl. 19.30  
   
Hvem:      Forældrerepræsentanter: Dorte og Thilde (RB) Pernille og Winnie (GH) og Rasmus (MH) 
 
                Medarbejderrepræsentanter: Annette (MH) og Birgit (RB) 
                  
                Dagtilbudsleder: Lisbeth  
 
                Referent: Lisbeth  
                                   

 

Lisbeth er mødeleder indtil bestyrelsen er konstitueret. 

 

Referat konstituerende møde 

 

1) Præsentation af bestyrelsens medlemmer og forventninger til arbejdet i bestyrelsen 

Forventningerne til arbejdet var ønsket om at få større indsigt i dagtilbuddet, interesse for at vide mere og 

være med til at påvirke, ønske om indflydelse, ønske om at udvide hinandens viden om væsentlige forhold 

vedrørende dagtilbuddet og mulighed for konstruktive drøftelser til bedste for helheden. 

 

2) Orientering vedr. bestyrelsesarbejdet herunder dagtilbudsleders arbejde i forhold til bestyrelse 

Dagtilbudsleder har til opgave at orientere om det, der aktuelt er gældende i dagtilbuddet., ligesom hun skal 

sikre bestyrelsen oplysninger om forhold, der har betydning for dagtilbuddet.  

Dagtilbudsleder er ikke en del af bestyrelsen, ingen instruktionsbeføjelser, varetager sekretariatsfunktion, 

forbereder sager og sikrer at bestyrelsen kan træffe beslutninger på oplyst grundlag.  

 

3) Godkendelse af forretningsorden mv. 

Forretningsordenen godkendes med en ændring.  

Referentopgaven går på skift blandt bestyrelsens forældrevalgte. 

Tavshedspligten blev gennemgået og alle oplyst om, at den varer ved også efter udtrædelse af bestyrelsen.  

 

Dorte Ringgaard Simonsen vælges til formand.  

På mødet var det ikke muligt at vælge en næstformand.  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Referat fra ordinært møde:  

 

5) Feriepasningsperioder 2018-2019 

Bestyrelsen godkendte oplægget, der gælder følgende datoer: 

 
• Julen 2018: d. 27 og 28. dec. samt d. 2. januar  

• Påske 2019: d. 15, 16 og 17. april  

• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 2019:  d. 31. maj  
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• Grundlovsdag onsdag d. 5. juni, hvor der lukkes kl. 12.00   

• Sommer 2019: uge 29 og uge 30 

Feriepasningen for disse perioder er i Mimershøj, Lisbjergvej 15.  

 

6) Aktuelle opgaver for bestyrelsen i indeværende år: 

• Byrådets beslutning om sammenlægning af Lisbjerg Dagtilbud og Trige Spørring Dagtilbud.  

• Afstemning om kostordning sidst på året for perioden juli 2019 og 2 år frem. 

• Den nye dagtilbudslov som giver bestyrelsen en anden rolle end tidligere.  

• Implementering af den styrkede pæd. læreplan 

• Andet? 

 

      7) Eventuelt. 

Intet at bemærke 

 

4) Kort orientering fra Lisbeth   

1/11 starter en ny børnegruppe MÅNEN op i Mimershøj.  

Aktuelt er der anvist to børn til gruppen, der kommer til at huse vuggestuebørn.  

Katrine Jensen fra Gimlehøj er ansat som primærpædagog og i takt med at børnetallet stiger, vil der blive 

ansat flere medarbejdere til opgaven.  

 

Budgetforliget, - konsekvenser for Lisbjerg dagtilbud?  

 

Forliget angiver, at Lisbjerg Dagtilbud og Trige Spørring Dagtilbud lægges sammen.  

En stor del af mødet blev brugt til at drøfte, hvilken betydning det ville få for børnene og for børnefamilierne i 

Lisbjerg.  

Der er 2. behandling d. 11. oktober, så det er nu, der skal reageres, hvis der skal være mulighed for at om-

støde det besluttede.  

 

Lisbeth orienterede om, mulige konsekvenser af sammenlægningen: 

Beslutningen om at lægge dagtilbuddene sammen udhuler den lokale sammenhængskraft og skaber et an-

visningsdistrikt / dagtilbud med en afstand på 14 km mellem Kasted og Spørring. Konkret betyder det, at du 

kan tilbydes en plads til dit barn i Spørring. Det scenarie kan også gælde for allerede indmeldte børn, der 

skal fra vuggestue til børnehave. 

 

Hvis man bor i Kasted og skal have sit barn i vuggestuen, kan man risikere, at vuggestuepladserne i Lisbjerg 

er optagede, og den eneste plads er i Trige eller Spørring. Andre forældre kan møde den udfordring, at der 

er plads til deres vuggestuebarn i Lisbjerg, men deres børnehavebarn skal afleveres i Trige eller Spørring. 

Rent formelt kan situationen med at give børnene plads løses inden for det store, nye dagtilbud, men små-

børnsfamilien kan være dårligt stillet mht. at få hverdagen til at hænge sammen. 

 

Risiko for ”gennemtræk” i institutionerne, hvor man har sit barn ét sted, indtil der bliver plads i en institution 

tættere på ens bopæl; ens nærmiljø. Det kan nemt spænde ben for kontinuiteten i pædagogernes arbejde – 

både med det enkelte barn og med børnegruppen som helhed. 
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Hvordan bliver vi samlet som ét dagtilbud samtidig med, at vi respekterer den lokale identitet, der hersker 

omkring Spørring, Trige og Lisbjerg med skole og børnehuse som omdrejningspunkter. At høre til og være 

forankret i sit nærmiljø. 

 

Bestyrelsens kommentar blev som følger:  

For en meget beskeden besparelse i det kommunale budget beder Aarhus Kommune os om at aflevere vores børn i in-

stitution op til 15 km fra vores hjem. Fra Terp til Spørring eller fra Kasted til Trige. Konsekvenserne bekymrer mig da de 

kan presse min i forvejen travle hverdag yderligere, fordi: 

• Vi skal starte dagen endnu tidligere og mit barns institutionsdag bliver længere 

• Min familie får mindre tid sammen 

• Mere tid skal gå med transport – også til legeaftaler 

• Mit barn får ikke det nærmiljø vi havde håbet på da vi flyttede hertil 

• Selvom vi bor tæt på Aarhus, vil vi måske alligevel få brug for to biler 

• Hvis dette også kan bekymre dig, beder vi dig sætte din underskrift på ophængte lister. 

 

Sluttelig opfordres alle, - der måtte have et behov for at ytre sig, - til at skrive til politikerne eller på 

anden måde gøre opmærksom på sin bekymring.  

INDEN 2. behandling d. 11. oktober.  

Mail adresser til det politiske niveau kan fås ved at kontakte Lisbeth Skjøttgaard : lisk@aarhus.dk  

  

mailto:lisk@aarhus.dk

