
 

 

Dagsorden og referater 

 

Mødets formål: Bestyrelsesmøde 

Dato: den 2. december 2021 Tid:  kl. 19-21 Sted: mødelokale 11 

Fraværende: Cecilie, Ole, Michelle og Peter 

Deltagere tilstede:  Susanne, Henrik, Annie, Mette, Kristian, Jette, Nanna og Ditte 

 

Referent:  

 Emne Tid Formål med punktet Information 

Reflektion 

Beslutning 

Beslutningsreferat 

 Godkendelse af referat 19:00 – 

19:05 

 Beslutning Godkendt 

1.  Budget akkumuleret og 

forventet 

19:05-

19:10 

At godkende budgettet.  Godkendels

e 

Godkendt 

2.  Kommende Budget 2022 

Budgetfordelingsmodellen 

19:10-

19:30 

Hvad skal vi primært gå med Fx flest mulige 

penge til børnene 

Der skal også afsættes penge fra budgettet 

til vedligehold og køb at legetøj mv.  

Beslutning Vi vil gerne have flest mulig penge til børnene. Vi 

vil gerne arbejde med det som princip ved næste 

bestyrelsesmøde.  



3.  Udarbejde principper for 

MadRo 

19:30-

19:45 
vejledning-til-udar

bejdelse-af-principper-i-dagtilbudsbestyrelser (002).pdf
  

Princip for MadRo 

og afspadsering for personalet.docx
 

Hvad har vi af data fra afdelingerne 

 Vi udarbejder princip for MadRo. Vi laver små 

arbejdsgrupper næste gang.  

4.  Udarbejde principper for 

om personalet må 

afspadsere i ferieperioder, 

hvis alle børn er hentet før 

lukketid. 

19:45-

20:00 

 Beslutning Vi vil gerne lave et princip, hvor vi bakker op om 

at personale kan afspadsere i ferieperioder. Små 

arbejdsgrupper. 

5.  Århus kommune, Børn og 

Unge, BUPL og FOA har 

indgået en aftale der 

nævner at bestyrelsen kan 

tage stilling til principper 

for personale 

sammensætning mm. 

Bestyrelsen kan således 

beslutte principper der skal 

være gældende i 

forbindelse med aftalens 

udmøntning.  

 

20:00-

20:20 

 At bestyrelsen udarbejder nedenstående 

principper foreslået af  

Lederteamet der indskrives i aftalen: 

Andelen af uddannede medarbejdere.  
Byrådet har besluttet en målsætning på 
73% i 2024. Andelen i dagtilbuddet er i 
2021 67,8 beregnet på medarbejderantal. 
Dilemma: færre hænder ved flere 
uddannede og rekrutteringsudfordring 
Understøttelse af uddannelse af 

medarbejdere så vi selv bidrager til er 

uddannede medarbejdere til rådighed i 

dagtilbuddet 

Refleksion 

og 

beslutning 

Princip for personalesammensætning 

6.  Kvalitets og læringssamtale 

8. december 2021 

20:20-

20:30 

At vi har et tilsyn fra Børn og unge om 

kvalitet og lærings med en samtale 

Information 

 

 



7.  Nyt fra Skødstrup Dagtilbud 20:30 – 

20:40 

Seneste nyheder fra Skødstrup 

Sognet er med højidentitetstal 

Covid-19 sidestilles som en almindelig influenza 

Kvalitets og læringssamtalen afholdes den 8. 

december 2021 

Vi har fået pædagogisk leder af Dagplejen og 

Væksthuset 

3 nye ICDP-hold starter op til januar, junibakken, 

Myrhøjen og LIV  

 

Information Sognet er med højidentitetstal 

Covid-19 sidestilles som en almindelig influenza 

Kvalitets og læringssamtalen afholdes den 8. december 

2021 

Vi har fået pædagogisk leder af Dagplejen og Væksthuset 

3 nye ICDP-hold starter op til januar, junibakken, 

Myrhøjen og LIV  

 

8.  Nyt fra bestyrelsen 

- Monas kostordning 

med dårlig hygiejne 

og manglede 

økologi 

20:40-

20:55 

Hvad er det evt. yderligere at kunne tilføje Refleksion   

9.  Næste møde den 17. marts 

2022 

Kvalitets og læringssamtale, 

formål er orientere om den. 

20:55-

21:00 

 Information Punkt til næste gang fra bestyrelsen: drøftelser 

om kostordninger 

 

 

 


