
Referat bestyrelsesmøde d. 8. marts 2016 
 
1: Eva fører referat 
 
Tilstede til mødet: Mette (rytterparken), Mathilde (skovparken), Eva (dagplejen), Anne 
(dagtilbudsleder), Birgitte (skovparken), Fie (Kornbakken), Julie (Rytterparken) 
 
2. De kommende besparelser: 
- De egentlige besparelser er flyttet frem til 2017 
- Forslaget om tidligere børnehavestart er droppet, og rådmanden har fremlagt forskellige 
forslag til alternative sparområder: 

- Tværfagligenhed bestående af shpl og pædagog droppes inden det er 
påbegyndt, forventet besparelse 9,5 mio. Kr. årligt 
- lokale innovationsmidler fjernes, forventet besparelse 2,1 mio. Kr. årligt 
- Etablering af byggetekniske færdigheder, fx brug af pedeller fra skolerne til 

hjælp i dagtilbuddet fremfor private håndværkere, forventet besparelse 2,3 
mio. Kr. årligt. 

- Øget brugerbetaling på skoleturer 
- Afskaffelse af afd. tillæg i dagtilbud og SFO, forventet besparelse 4,2 mio. Kr. 

årligt. (dette er allerede reduceret markant, og Anne giver udtryk for 
bekymring herom) 

- Afledt taksteffekt 
- Øget brugerbetaling primært mht friplads og søskende rabat 

Ovenstående sendes i høring i april, der oprettes en arbejdsgruppe som udfærdiger et 
høringssvar på vegne af bestyrelsen: Anne, Katrine og Tine. 
 
3. Evaluering  / gennemgang af kvalitetssamtaler: 
referatet gennemgås 
Klaus, som deltog, har sendt kommentarer til Anne, disse læses højt. 
Overvejende positiv oplevelse, der var generel ros til dagtilbuddet.  
 
4. indsatsområder:  
Redefinition af mål (LUP), dette tales der mere om ved næste møde 
 
5. Kommentarer til ændring af skoledistrikt 
Det nye byggeri på Bryggervej, kommer til at høre ind under Skovvangsskolen, der vil 
sandsynligvis komme en ny institution i kvarteret.  Bestyrelsen byder dette velkommen. 
 
6. Forslag op børnebazar arrangement med tøj osv.  
Kan afholdes på Kornbakken, Katrine er primusmotor for dette projekt, men vil gerne bakkes 
op og have en hjælpende hånd. Bestyrelses medlemmerne bedes tage ideen med til de 
respektive forældreråd. 
 
7. BørneIntra: Det fungerer efterhånden rigtigt godt i flere af institutionerne, især i 
Rytterparken, hvor en af pædagogerne går meget op i at få det til at fungere.  
Dagplejen er stadig lidt bagefter,  men det kommer nok.  
 



8. Tilbagemelding på snak om fælles foredag i september, hverken Dagplejen eller 
Kornbakken er interesseret i dette. 
Den nuværende bestyrelse vil arbejde videre med at arrangere et foredrag til november, fx 
Marte Meo eller noget om sprog.  
 
9. ?? 
 
10. Emner for næste møde:  
sygdom i dagtilbuddet, hygiejne og regler 
Foredrag til november 
Hvordan tiltrækker vi flere mandlige pædagoger til dagtilbuddet?  
 
 


