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Konstituerende bestyrelsesmøde i Trige-Spørring dtb, onsdag d. 3. oktober 2018. 
 
Til stede: Annette, Tina, Trine, Vickie, Søren, Lea og Gitte. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Præsentation og gennemgang af forretningsorden – herunder valg af formand, næstfor-
mand og referentrollen på møderne. 

 
 
Præsentationsrunde 
 
Lea udleverede forretningsorden og datoerne for årets/periodens møder: d. 3.10.18, d. 21.11.18, 
23.4.18 og d. 19.6.18. 
 
Det aftales, af en enig bestyrelse, at den foreliggende forretningsorden fortsat er gældende, i den 
følgende periode. 
 
 
Konstituering af forældrebestyrelsen pr. 3.10.18: 
 
Formand: Søren 
Næstformand: Trine 
Referent: Gitte 
 
 
Lea udleverede de nye styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune samt læsevejledning 
til styrelsesvedtægter for dagtilbud, jf. den nye Dagtilbudslov og vedtægterne gennemgås. 
 
Alle nuværende bestyrelsesrepræsentanter tager et ekstra medlem fra forældrerådene med under 
armen til bestyrelsesmøderne, da styrelsesvedtægterne foreskriver at et dtb. som vores skal bestå 
af 6 forældrerepræsentanter. 
 
I dagtilbuddet arbejdes der ud fra de nye læreplanstemaer, hvor der er hovedvægt på leg og dan-
nelse. Bestyrelsen har medindflydelse på dtb.´s arbejde med læreplanstemaerne.  
 
Børn og unge udstikker retningslinjer for hvordan der skal arbejdes. 
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Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Trige-Spørring dtb. d. 3.oktober.2018 
 
Tilstede: Lea, Annette, Vickie, Trine, Tina, Søren og Gitte 
 
 
Dagsorden:  
 

1. En snak om hvad vi gør, har gjort i forholdt til sammenlægningen af dagtilbuddene i Lis-
bjerg og os. 

 
Opsummering af situationen. 
 
Har gjort: 
 

1. Høringssvar fra forældrerådene, forældrebestyrelsen, MED udvalg, og Ledelsen 
2. underskiftsindsamling blandt forældrene 
3. Der er skrevet til forældrene og videregivet politikernes mailadresser og opfordret dem til at 

skrive til dem. 
4. MED udvalgene undersøger medarbejdernes bekymringer. Kommunikationsmedarbejderen 

sammenfatter bekymringerne og de indsendes af en AMR el. TR. 
5. Fællesrådet i Trige har indsendt et skriv med bekymringer 
6. Skolelederne indsender et skriv med bekymringer 
7. Lea har været til foretræde i sept.  
8. Trine får besøg af /har kontakt til lokalavisen d. 4.10.18  
9. Søren og Trine har haft foretræde d.d. 
10. Underskriftsindsamlingen indsendes 

 
 
Gør: 
 

1. Søren skriver til Mette Bjerre (pol.) vedr. at dtb. selv kan finde 26.000 kr. udenom kerneop-
gaverne. 

2. Opfordre alle til at give deres mening til kende – forældre, medarbejdere osv. 
 

 


