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1. Sampasning i påsken 
Forældrene er i år blevet bedt om aktivt at melde børnene til pasning i påsken. 
Pasningen foregår på 2 eller 3 enheder. I år er der 30-35 børn i Lisbjerg, 30-35 børn i 
Trige/Spørring og 7 børn i dagplejen. 
 
Rønnebo: Forældrene har en oplevelse af at blive ”fanget og synes at ordlyden var lidt hård i den 
skrivelse, der er sendt ud. Efterspørger hvad man kan gøre i en nødsituation, hvor man pludselig 
får brug for pasning. Forældrerådet støtter op om aktiv tilmelding til pasning. 
Spørring: De var ikke så begejstret for aktiv tilmelding, men Lise var god til at få det formidlet ud til 
forældrene. Der har været to børn, som er tilmeldt pasning efter deadline. 
Gimlehøj: Har ikke hørt noget omkring tilmelding til pasning 
Skrivelsen til forældrene ændres til sommerferiesedlen, så det gøres tydeligt, at man godt kan få 
passet sit barn, hvis der opstår en nødsituation.  
 
2. Økonomi 
Vi havde i 2020 et overskud på 488.000 kr.  
Der er lavet legeplads i Spørring og de er i gang med at lave nyt køkken i institutionen. Der er søgt 
nogle fondsmidler, som bruges til at lave køkken for. 
I Rønnebo er der lavet varme i deres krea-rum. 
Gimlehøj/Mimershøj har fået nogle shelters på legepladsen samt motorikrum. Der er også lavet en 
klatrevæg på skolen, som børnehaven kan bruge. 
Hos dagplejen er der etableret et gæstehus, hvor børnene som udgangspunkt bliver passet, når 
deres dagplejer er fraværende. 
Derudover bruges der penge på at lave en ny institution. (Bakketoppen) 
I år er sidste år med den nuværende tildelingsmodel. 
Fremadrettet får vi et nyt budget til den nye institution. (Bakketoppen) 
Lea giver besked, når hun kender datoen for, hvornår man kan begynde at skrive sit barn op til 
plads i Bakketoppen. Der startes med to vuggestuegrupper, men der er mange børn, som, som 
skal i børnehave, så derfor regnes der med, at børnehavegrupperne også hurtigt bliver fyldt op. 
 
3. Nuværende situation i dagplejen 
Jytte, der er pædagogisk leder i dagplejen, går på efterløn ved udgangen af marts.  
Vi afventer svar på dagplejeanalysen, og har derfor ikke ansat en ny leder til dagplejen. Lea har 
indtil videre overtaget ledelsesansvaret i dagplejen. 
Tanja, som er pædagog i Tumlehøjen er blevet lånt ud til dagplejen, og sørger for at føre tilsyn i 
dagplejen. 
Der er i dag ni dagplejere samt gæstehuset, hvor der er tre ansatte. I gæstehuset har de fire faste 
børn indskrevet. Hos dagplejen er der lige nu en ledig plads. 



 
4. Nye ledere i dagtilbuddet 
Der skal ansættes en ny leder til Bakketoppen. Lea håber på at få vedkommende ansat fra d. 1. 
juni 2021. Første samtale bliver afholdt d. 12. april og anden samtale d. 19. april. 
Vi håber på snart at få en afklaring på dagplejeanalysen, denne forventes i marts måned, så vi ved, 
om der kan ansættes en ny pædagogisk leder i dagplejen. Søren deltager i samtalerne. 
 
5. Evt. 
Aula: Aula skal tages i brug d. 17. maj. Der har været en lang periode uden information omkring 
Aula, men nu begynder der at komme opgaver og tidsplaner omkring Aula. 
Der skal i hvert dagtilbud være superbrugere, som kan hjælpe med Aula. 
Der skal sorteres i den information, der lægges på Aula. Der skal laves nogle faste aftaler omkring, 
hvad der lægges på Aula, hvor tit man tjekker Aula m.m. 
Kalenderdelen på Aula skal sættes i gang. 
Aula er nyt for dagtilbuddene så vi vil gerne udnytte den erfaring I har som forældre til at dele 
viden og støtte nye brugere. 
Forældrene i bestyrelsen vil gerne bruge Aula til at høre noget om, hvad deres børn har lavet i 
løbet af dagen, samt hvad de skal lave de kommende dage. De vil gerne, at det skal være op til den 
enkelte afdeling, hvad de kommunikerer ud på Aula. 
Vi skal sørge for at tale positivt om Aula til andre forældre og sørge for at nye forældre for en god 
oplevelse med Aula. Forældrene skal have nogen de kan gå til og få hjælp, hvis de oplever 
udfordringer med Aula. 
Der skal laves en forventningsafstemning med forældrerådene.  
I øjeblikket er vi i gang med at rydde op i børneintra. Forældrene er blevet bedt om at hente de 
billeder ned, som de gerne vil have, inden de bliver slettet. 
 


