
Referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2015. 

 

Budgetforlig 

Hvad betyder budgetforliget for dagtilbuddet? Skødstrup Dagtilbud skal spare 259.000 i 2016.  

Bestyrelsen diskuterer forslag til besparelser fremsat af Børn og Unge, herunder alternativer til 

børnehavestart ved 2,9 år.  

Vi ønsker i stedet, at der hentes besparelser ved: 

- Forældrebetaling til kostordning - skal stige med eks. 100 kr.  

- Tvungen ferielukning uge 29-30 

- Deltidsbetaling skal svare til den reelle omkostning 

- Reduktion i åbningstiden (ydertiderne) eks. kl. 16.00 fremfor 16.30 fredag. 

Skødstrup Dagtilbud bærer i forvejen en stor andel af byrden. Vi skal slå på, at der forsvinder ressourcer. 

Modsiger tidlig indsats.  

Bestyrelsen foretrækker børnehavestart ved 2,10 år frem for 2,9 år.  Thyge og Ann-Katrine formulerer 

høringssvar inden 22. december 2015, så høringssvaret vil indgå i HMUs behandling af spareforslagene. 

 

Kvalitetsrapporten 

Else gennemgår kvalitetsrapporten.  

Bestyrelsen diskuterer og formulerer følgende kommentarer til rapporten: 

Bestyrelsen mener ikke, at kvalitetsrapporten repræsenterer den værdi, som den koster. Den er 

unødvendig i forhold til, at vi allerede har forældretilfredshedsundersøgelsen. Statistisk fejlmangel ved 

rapporten. Intervallet for udarbejdelse af rapporten er for kortsigtet. Rapporten understøtter vores 

opfattelse af, at det går godt i dagtilbuddet. Dagtilbuddet er stort, derfor bliver det gennemsnitstal. Det 

giver mere værdi at kigge på oplysningerne fra de enkelte afdelinger. Tre punkter springer i øjnene: Flot tal 

for sygefravær. Overvægt blandt piger. Manglende mandlige ansatte. 

 

Evaluering af dagtilbuddets pædagogiske læreplaner 

Bestyrelsen har fået fremlagt evalueringen af dagtilbuddets pædagogiske lærerplanerne.  

 

 



Bestyrelsens indsatsområder og fokuspunkter 2015 

Fra sidste periode 2014-2015 videreføres indsatsområdet vedr. kostordning og kostpolitik. Punkt på 

dagsordenen til næste bestyrelsesmøde d. 1. februar 2016: Thyge og Lars vedr. kostordning. 

Bestyrelsens fokuspunkt: Principper for forældresamarbejde. Forældredeltagelse, ”den svære samtale” eks. 

vedr. overvægtige børn jf. kvalitetsrapporten. Forældrenes rolle i forhold til tidlig indsats, som bliver en 

større udfordring i forbindelse med besparelserne. 

Det diskuteres, om læringsbegrebet skal være et fokuspunkt, idet tallet for dagtilbuddet vedr. 

”dagtilbuddets indsats for at stimulere børnenes lyst til at lære” er lidt lavere (83,1 %) end kommunens 

målsætning (85,4 %) ifølge kvalitetsrapporten.  

 

Hærværk på legepladserne 

Emnet vedr. hærværk på legepladserne er ikke nået og udsættes til næste bestyrelsesmøde d. 1. februar 

2016. 

 

 

 

 

 


