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Til stede: Karin, Kasper, Pia, Pernille, Tina, Lene og Lea. 
Afbud: Lone, Emilie, Janani, Helle, Rikke, en forælder fra Bakketoppen der ikke er navn på endnu.  
 
 
Dagsorden: 
 
 
❖ Sukkerpolitik 

▪ Vi skal have talt om vigtigheden i at have en sukkerpolitik og hvordan vi 
eventuelt får den gjort anvendelig for alle afdelinger. 
 

Vi diskuterede det eksempel Lea har lavet og var alle enige om at det er vigtigt at de enkelte afde-
linger og forældreråd får det største råderum/beslutningsrum i den her sag. Afdelingerne har for-
skellige kostordninger og traditioner så en ensretning i dagtilbuddet vil det betyde en uhensigts-
mæssig begrænsning for de fleste. 

 
❖ Pladssituationen i dagtilbuddet. 

▪ Jeg gennemgår de tal vi kender indtil nu. 
 

Lea fortæller at udbygningen i Lisbjerg og Trige forsætter så vi forventer at børnetallet i vores afde-
linger stiger. Lige nu er der mange børn i Trige hvorimod Spørring og Lisbjerg mangler lidt. Normalt 
vil det betyde en tilretning af personaleressourcer – helst ved naturlig afgang. I år har vi valgt at 
have is i maven – dels fordi vi tror på at børnene kommer, dels fordi det er så svært at rekruttere 
nye medarbejdere. 

 
❖ Økonomi 

▪ En gennemgang af vores økonomi, og hvordan det tildeles af  
forvaltningen / byrådet. 
 

Lea viser den budgettildelingsmodel som er vedtaget for dagtilbuddene. I sin tid havde Byrådet 
bedt om en analyse af dagtilbudsområdet og af dagplejen. Det har medført en ny tildelingsmodel 
på budgettet. Hele budgetmodellen er omtænkt så dagplejen får tilført midler og der tilføres midler 
til ledelsesdelen. 
Det betyder selvfølgelig en justering i andre beløb men slutresultatet betyder vi får tilført flere 
penge næste – i alt ca. 1. million. 
 
❖ Kvalitet i dagtilbuddet – læringssamtale. 

 
▪ Jeg viser jeg hvordan vi ser kvalitet og hvilke tegn jeg ser efter i afdelin-

gerne. Vi har to gange årligt en læringssamtale som jeg fortæller om fordi I 
bliver en del af den i fremtiden. 
 

Dette punkt udsættes til næste gang. 
 

❖ Evt. 
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