
Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/01 
 
Sted: Vuggestuen Århusbo 

Tilstede er: Tine, Mathilde, Eva, Mette, Birgitte, Birgit, Anne, Klaus, Julie  og Fie 

Referent: Julie 

 

2.  

Høringssvar  

 

Der blev lavet  et høringssvar kort før jul i, forhold til de besparelses muligheder der er blevet 

fremsat fra kommunen. Der er enighed i at der er blevet lavet et fint høringsvar i forhold til de 

to mulige besparelses forslag. I dagtilbuddet var der enighed i, at tidlig børnehave start var 

det mest ”gennemskuelige” besparelsesforslag og derfor landede valget her på.  Grunden til at 

dagtilbuddet ikke har peget på rammebesparelserne er, at  det i sidste ende vil gå ud over 

pædagog timer.  Samtidig ville der være flere ukendte besparelser, så som nedskæring af 

tilskud til små daginstitutioner osv. 

Pt.  siger BUPL nej til tidlig børnehavestart ligeledes gør Forældreorganisationen. 

Der er derfor ingen der ved hvor besparelserne lander lige nu.  

Rådmanden har sagt at der skal findes et alternativ til tidlig børnehavestart.  

3. februar skulle der være en afgørelse for besparelserne. 

 

Der var gået rygter om at dagtilbuddet skulle slås sammen med Trøjborg dagtilbud. 

Dette bliver heldigvis ikke aktuelt alligevel. 

 

3. 

Forældretilfredsundersøgelse. 

 

Forældretilfredsundersøgelsen som blev lavet før jul fik en samlet svarprocent på 71,6%. 

Svarprocenten kunne ideelt  være højere, og der bør arbejdes på dette fremover. 

Gennemgang af tallene fra forældretilfredshedsundersøgelsen viser generelt rigtig flotte tal. 

 



Spørgsmålet der omhandler forventninger til forældre er steget fra 56,7% til 69,2%, der har 

en klar opfattelse af dagtilbuddets forventninger. Dette er positivt da der aktivt er arbejdet 

med forventninger til forældre i dagtilbuddet siden sidste forældretilfredsundersøgelse.  

Ligeledes er tilfredsheden til, dagtilbuddets indsats for at stimulere dit barns lyst til at lære, 

steget støt siden det var i fokus i 2011. 

 

Der er også positiv respons på kommunikationen via børneintra. 

 

 Noget tyder på at overgangen fra vuggestue til børnehave kan være lidt hård. Det kunne være 

at her skulle arbejdes på at forberede forældrene bedre fremover. 

  

Over den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål scorer Rytterparken lidt lavere end 

resten af dagtilbuddet. Dette  kan forklares med en periode med overbelæg på  13 børn i 

Rytterparken. Dette har været med til  at give mere uro i børnehaven i perioden inden 

undersøgelsen, hvilket kan have haft indflydelse på den lidt lavere scorer i forhold til resten af 

dagtilbuddet . 

Dog skal det siges at Rytterparken har lavet en meget flot trivselsrapport. 

Evt. skulle der knyttes en kommentar til Rytterparkens forældretilfredsundersøgelsen, når 

den offentligøres.  

 

4. 

Fælles foredrag. 

 

Sidste gang var der forespørgsel på om Pia Thomsen kunne holde et foredrag, men hun kunne 

desværre ikke i februar. 

Tine har et forslag til emne til foredrag:  

- ”Hjælp til selvhjælp”,  et oplæg om indkøring af forældre i institutionsverdenen. 

- ”Den robuste forældre” klæde forældrene på til at stå ved deres valg og være selvsikre i 

opdragelsen. 

Et  forslag fra Birgit er et foredrag om Marte Meo metoden, dette kunne også være et indspark 

til opdragelse og positiv indlæring. Birgit undersøger muligheden her for.  



Målet for det fælles forældreforedrag er at det bliver i september, muligvis i forbindelse med 

forældrerådsvalget!? 

 

 

 

5. 

Kvalitetssamtale 

D. 18 januar bliver dagtilbuddet gennemgået og får sin ” karakter”. Det er altid en 

spændenden dag. Til samtalen er alle fra lederteamet, leder fra Skovvangsskolen, leder fra 

Trøjborg dagtilbud, medarbejderrepræsentanter og Klaus som repræsentant for bestyrelsen. 

Kvalitetsrapporten ligger til grund for kvalitetssamtalen. Kvalitetsrapporten viser at 

sygefraværet er faldet, især på det lange sygefravær.  

 

6. 

Respekt for grænser 

Dette emne tages op hvert år og materialet omhandle hvad man skal gøre, hvis der er 

mistanke om  overgreb i hjemmet eller institutionen.  

På baggrund af dette er der b.la kommet vinduer i dørene ind til badeværelserne og 

soverummet i Kornbakken. 

Alle institutioner har retningsliner og regler for grænser i hverdagen. Her er der oplæsning af 

regler for grænser  fra Kornbakken og Århusbo. 

Vi havde en lille snak om de lidt større børns seksualitet. Der opfordres til at det samlede 

emne tages op i forældrerådene i den kommende tid. 

 

8,9. Intet nyt 

10. 

Her er der snak om evt. sparring på facebook. 

 

Næste møde d. 8 marts 


