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Bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts kl. 19-21, på Leas kontor på Bakkegårdsskolen. 
 
Tilstede: Tina, Trine, Signe, Søren, Lea og Gitte 
Afbud: Annette. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Præsentation og velkomst 
Velkommen til Trine fra Spørring Børnehus der erstatter Signe der er blevet ansat i Tumle-
højen. 
Og til Rune fra dagplejen der er erstatter Louise, der ikke længere har børn i dagtilbuddet 
(ikke tilstede). 
 

2.  Opsamling af kvalitetssamtalen og nye aftaler/indsatsområder. 
Info om kvalitetsundersøgelsen med områdechef Lisbeth Løwenstein og arbejdet 
med undersøgelsen  
Dagtilbuddet scorer lavere på læreplanstemaet natur/naturfænomener end på de øv-
rige læreplanstemaer samt på forældrevejledning. Jf. vejledningsfolderen er det vej-
ledning med sprog og motorik der efterspørges. 
Under samtalen med områdeledelsen var der mange nedslag i rapporten på godt og 
mindre godt. Vi fik meget ros bl.a. På sprogarbejde og personaletrivsel 
For mange børn kommer overvægtige i skole. Fra dagtilbuddet er der ca. 10% 
drenge og 17% piger der er for overvægtige, når de undersøges i 0 klasse, Dette bil-
lede kan ikke genkendes af personalet. Der kan være mange årsager til overvægten 
Der er aftalt 2 nye udviklingspunkter: natur/naturfænomener og forældresamarbejde - 
ud over sprog og motorik der er et gennemgående tema for al praksis. 

 
3. Økonomi 

Udlevering af kopi med pladsprognoser. Der er kommet mange børn, specielt små 
børn. 

 Vi har pt. et underskud på 1.085.336kr, hvilket er ret godt i fht. Sidste års underskud       
på ca. 2,3 mio. Gælden er blevet afbetalt hurtigere end forventet. Ledelsen har be-
sluttet at fortsætte med gældsafviklingen for at det kommer væk hurtigt og vi fremad-
rettet bliver et dagtilbud med penge. 
Lea fortæller om budgettet og hvordan pengene fordeles mellem institutionerne og 
dagplejen, 
 

4. Temaer for årets bestyrelsesmøder 
 
 1. Forældresamarbejde 
 2. Respekt for grænser (sættes på næste møde) 
 3. Nye læreplaner 
 4. Natur 
  
5. Tema nr. 1 Forældresamarbejde 
 

Der tales ud fra artiklen: Forældresamarbejde om børns trivsel, vores evaluerings-
skema ”Ecers” samt kopi med forældresamskabelse. 
Div. Pjecer, fokus på opstart/overgange, 3. mdr´s samtale plus efter behov, kommu-
nens værdigrundlag. Værdierne er beskrevet på intra 
Vejledning: dialoghjul, skoleparathedssamtaler, konsultativt forum, forældretilfreds-
hedsundersøgelser. I garderoben, small talk. 
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Lea har udleveret en artikel: Kvalitet og kvalitetsudvikling i børn og unge på vegne af 
Aarhus Kommune til bestyrelsen. 
 
 

6. Sukkerpolitik v/Søren  
Det aftales, at der skrives ind i dagtilbuddets sukkerpolitik at det er ok med en tsk 
sukker på morgenmaden, hvis man ikke ønsker dette for sit barn – siges det til perso-
nalet. På sigt vil det være fordelagtigt med en sundhedspolitik frem for en sukkerpoli-
tik. 

 
7. Projekter vi er en del af v/Lea 
 Investering i børns fremtid – sprogprojekt  
 Signs og safety – S.O.S 
8. Evt. 
 Intet. 


