
Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 

 
 

Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring • Bjørnshøjvej 1 • 8380 Trige • Tlf. 51 57 64 78 

www.idrætsdagtilbuddet.dagtilbudaarhus.dk 

.02-03-2017 
 
Indkald til bestyrelsesmøde onsdag d. 15. marts kl. 19.00 – 21.00 på mit kontor på Bakkegårds-
skolen, Bjørnshøjvej 1.  
 
Dagsorden. 
 
 

1. Økonomi/budget 
i. Vi gennemgår tallene for 2016 og 2017 og planen for nedbringelse af under-

skuddet. 
 

2. Ledelsessituationen lige nu. 
 

3. Bygnings -  og IT fællesskaber. 
i. Info om de planer der er i Børn og unge. 

 
4. Mediepolitikken. 

i. Jeg har en rettelse til politikken.  
 

5. Evt. 
 
Referat: 
 

1. Lea beretter om økonomien og udleverer kopi af de kommentarer der er knyttet til det af-
sluttende regnskab. Vi gennemgår Leas plan for afvikling af underskuddet og den godken-
des af bestyrelsen.  
Vi ser på prognoserne for børnetallet og kan se at børnetallet er stigende i Trige og fal-
dende i Spørring. Det betyder en tilretning af personaleressourcerne i Spørring for at få 
økonomien til at hænge sammen. Dette sker ved at ledige stillinger ikke besættes så det 
ikke bliver nødvendigt at udpege ansatte til nye ansættelsesforhold. 

2. Christian er startet som Leder i Tumlehøjen d. 1. februar 2017 og Pia i Spørring starter op 
efter sygdom d. 24. marts 2017. Hun starter langsomt op i tid. 

3. Der laves nye ordninger om IT og Bygningsfællesskaber i lokaldistrikterne. Det betyder, at 
dagtilbuddet skal betale til skolen for pedelhjælp til vores afdelinger. Som udgangspunkt er 
det lavet for at få en besparelse på håndværkerregninger osv. I praksis er der stor forskel 
på vilkårene i de enkelte lokaldistrikter, om skolen har kapacitet til at klare opgaven eller om 
dagtilbuddene har ansat folk i forvejen. D. 22. skal Lea til møde og forventer større klarhed. 
D. 1. januar 2018 skal alle byggetekniske fællesskaber være etableret. Vi kender ikke den 
eksakte udgift for dagtilbuddet, men det ser ud til en pris i nærheden af 60.000kr pr afde-
ling.  

4. Lea har valgt at tage Mediepolitikken op på mødet for at få forældrenes forslag til ny formu-
lering. Vi lander på en ændring som nu tages med på MED møde. 

5. Vi beslutter at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16. maj hvor Bygningsfælles-
skaberne og kostordningen i Tumlehøjen er på dagsordenen.  
 
På mødet fik jeg sagt at billeder af børn der ikke har tilladelse til fotografering, ikke må 
hænges op eller køres som diasshow i institutionen. Det er IKKE rigtigt. Det kræver ingen 
tilladelse.- undskyld!! 


