
Bestyrelsesmøde, Lisbjerg dagtilbud. 29. januar 2019.  

 

Tilstede:  

Forældrerepræsentanter: Dorte og Thilde (RB), Pernille (referent, GH), Rasmus (MH)  

Personal: Annette (MH), Birgit (RB) 

Dagtilbudsleder: Lisbeth 

 

Punkt 1. Ny styrket læreplan: 1. udkast. 

Der samarbejdes om en skabelon i Trige-Spørring og Lisbjerg dagtilbud. Nedenstående er 

bestyrelsens tanker og overvejelser ind i "Forældresamarbejde": 

 

1. Hvordan samarbejder vi med forældre om overgange (hjem, vuggestue, børnehave, skole)? 

 - Der er ikke mulighed for forældre + barn at deltage i børnehavens hverdag, f.eks. på 

legeplads, udover den vanlige og planlagte indkøringsperiode/plan. Der anbefales 

tydeliggørelse af det enkeltes pasningstilbuds tanker og erfaringer (på hjemmeside, mundtligt) 

med indkøringsperiode og opbygning, samt indsigtsgivende information om hverdagsrammen.   

- Det er bestyrelsens erfaring, at Dialoghjulet giver overblik og kan sikre forældrestøtte i 

hjemmet, samt fungere som overlevering til nye dagtilbud.  

 

2. Muligheder for sparring og vejledning til forældre i relation til børns trivsel, læring, udvikling 

og dannelse? 

Forældremulighed: opsøge kontakt til primær-pædagog pr. mail, såfremt der er behov for 

sparring udover hente/bringe situationer, hvor der typisk er travlhed og små ører, der lytter 

med. Såfremt pædagogen tjekker sin mail jævnligt, vil det give ro og den nødvendige tid til 

refleksion og dækkende tilbagemelding til forældre.  

Personaleopgave: Være opsøgende og vejlede forældre ved identificeret behov.  

 

3. Hvordan samarbejder vi med forældre om det enkelte barn og om skabelsen af inkluderende 

børnefællesskaber? 

Forældrerolle:  

- Opmærksomhed på eget talesprog og retorik. F.eks. tale respektfuldt om børn og voksne i 

dagtilbuddet (også i hjemmet, små gryder har store ører), samt entrere med åbenhed i 

dagtilbuddet (sig godmorgen osv.) 

- Skabe diversitet i legeaftaler, kammeratskab og fødselsdage (dette er voksenbeslutninger og 

bør voksenstyres).  

 



Punkt 2. Budget, kort orientering. 

Budget 2018 = overskud på 27.082 kr. (det faktiske tal medio februar 2019). Det nye budget 

for 2019 er uklart, da der i fusionsprocessen er flere/7 ubekendte faktorer at jonglere med.  

 

Punkt 3. Nyt fra børnehusene. 

v/ Annette.  

Gimlehøj: der er startet en stor flok i skole, hvilket giver et fald i børnetal fra 46 til 36.  

Mimershøj: på Månerne er børnetallet oppe på 11.  

 

v/Birgit. 

Rønnebo: har et mål om 30 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn, hvilket er ved at være på 

plads. Der er mange 3-4 årige, dvs. "små" børnehavebørn. Flere børnehavebørn giver flere 

børnehaveaktiviteter.  

Der er kommet en finsk bålhytte i Lisbjergskoven til distriktsbrug. Søgte fondsmidler har holdt 

udgifterne ned.  

 

v/ Lisbeth. 

Sprogindsats. Fremadrettet vil der, skiftevis for BH personale og vuggest. personale, være 

temaaftener ved ph.d. Pia Thomsen under overskriften "Ret til komplekst sprog". 

 

Der er lavet APV, vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø, for hele dagtilbuddets personalegruppe. 

Den ser overordnet fin ud og der er planlagt tiltag/lavet handleplan som opfølgning herpå.   

 

Punkt 4. Dagtilbudsfusion pr. 1. marts.  

Der er overgangsbestyrelsesmøde 26. februar 2019 kl. 17-20. Både Trige/Spørring og Lisbjerg 

bestyrelsen består, som en fælles overgangsbestyrelse, indtil næste valg i august 2019. Der 

vælges ny formand og næstformand til mødet 26. februar.  

Ultimo uge 6 vil der komme svar på, hvem der bliver den kommende leder af det fusionerede 

dagtilbud.  


