
Bestyrelsesmøde Dagtilbuddet Skovvangen. 

 
Mødet afholdes den 6.juni kl. 19.00 til 21.00 i Vuggestuen Kornbakken Kornbakke Alle’ 58 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 
- Fie – personale Kornbakken 
 

2. Referat fra dialogmøde med Rådmanden 
- Mødet bar præg af dialog – hvilket var rigtig positivt.  
- Styrelsesvedtægterne er lavet af folk i forvaltningen, så den kan passe til den nye dagtilbudslov. 

Dette blev vældig debatteret.  
- Der var mange forældre og personale og ledere mødt op fra de selvejende dagtilbud mødt op, 

så de fik en stor stemme.  
- Da der var fri spørgetid, blev der spurgt meget ind til, hvilke tal, der er blevet brugt i 

kvalitetsrapporten – folk var meget kritiske over, at informationer fra SUS materialet var blevet 
brugt i rapporten.  

 
3. Kommende besparelser i Børn og Unge 

- Vi står overfor store besparelser i Børn og unge – vi får færre penge end forventet. 
- Det betyder at Aarhus kommune skal spare 241 millioner i 2019 og til  2022 stigende til 273 

millioner om året. Børn og unges andel er 99 millioner, svarende til ca. 80-85 millioner i 2019. 
- Det bliver lavet et sparekatalog med beløb svarende til 300 millioner – Børn og unges eget 

sparekatalog er på 110 millioner.  
- Man kigger på alt i forhold til at spare – hele organisationen. Alle dagtilbudsledere og 

skoleledere skal til møde og interviewes og svare på, om de har forslag til sparingsområder. Et 
forslag kunne være kvalitetsrapporten. Et andet kunne være omkring it ambitioner.  

- Der er meget fokus på forvaltningen selv . 
- Besparelsen må ikke kunne mærkes hos borgeren! 
 

4. Høringssvar på nye styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser. Det giver god mening at I har læst 
vedlagte, især det bilag der hedder Styrelsesvedtægter med markering af ændringer! 
Styrelsesvedtægterne blev også diskuteret på dialogmødet. På baggrund af den snak der var på 
dialogmødet, laver Camilla et udkast til høringssvar, som vi behandler på mødet. 

Kommentarer: 

- Flytte bestyrelsesåret fra 1/8 – 31/7 -  ideen er at få en længere aktiv bestyrelsesperiode.  
o Der ville skulle være mulighed for at holde et supplerende valg, for at sikre nytilkomne 

en plads – dette er mest gældende i børnehaverne, hvor en stor andel børn går ud til 
skolestart.  

o Der bliver diskuteret om det er svære at få forældre til at dukke op til et forældremøde 
i juni fremfor i oktober.  



- Mængden af bundne opgaver er stor. Måske kan de bundne opgaverne ”skæmme” dele af 
forældregruppen fra at deltage i bestyrelsen.  

o For eksempel skal bestyrelsen godkende regnskabet i forhold til de fastsatte principper 
for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme. 

 
5. Lokal udviklingsplan LUP – se vedlagte. 

- De fire lokale indsatser er: 
o Sprog/to-sprog 
o Motorik 
o Samskabelse 
o Sygefravær 

- Bemærkning: 
o Obs på formuleringen ”tal 

mere med de tosprogede 
børn i de små frirum” – her 
menes ”mere end du 
plejer” fremfor ”mere end 
med de andre børn”. 

o Det giver god mening at 
”gode læringsmiljøer for 
udsatte børn” nu er 
nedskrevet, da vi i 
institutionerne modtager flere af dem end tidligere.  
 

6. Budget orientering 
- Anne orienterer om det nuværende budget.  

o Pengene bliver/er blevet brugt til 
o Der er bl.a. ansat ressourcepædagog samt Marte Meo terapeut.  
o Legeplads ved Rytterparken. 
o Hegn ved skovparken 
o Stigende IT-support 
o Der er brugt penge til børn med særlig behov.  

 
7. Nyt fra dagtilbuddet 

- Fantastisk dagtilbudsfestival! 
- Fællesfunktioner skal op at køre. (Værksted og motorikrum) 
- Styr på feriepasning i uge 29+30 
 

8. Evt. 
- Det kunne være rart med lidt mere tid til evt. 

 

Glæder mig til at se jer alle! 

Med venlig hilsen  

Anne 


