
 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. januar 2020 

Dagsorden: 

1. Tema: 

Rummelighed/tolerance blandt børnene. Plads til andre, inklusion af børn med særlige behov – 

forældre perspektiv. Forældres del og ansvar for at opbygge robusthed og rummelighed. Dette set i 

lyset af erfaringerne med gode venner/sprog ugen. 

Vi tager udgangspunkt i den ny dagtilbudslov, styrket læreplans bemærkninger om temaet. 

2. Nyt fra kontoret – økonomi 

3. Helhedsplan Gellerup 

4. Afdelingerne rundt 

5. Evt. 

 

Referent: 

Lene Syberg 

 

Til stede: 

Charlotte, Amal, Bettina, Birgitte, Anne-lene, Naja, Gadiya, Annie, Mary, Yazgul, Helge 

 

Fraværende 

 

 

Referat: 

Ad 1: 

Gennemgående ud fra cases var at spørge personalet hvis der er noget der undrer. Så gå til medarbejder, leder 

eller de andre forældre. Ærlighed og åbenhed er vigtigt – at institutionen f.eks. indkalder de pågældende 

forældre til møde hvor handleplan aftales. Dette både for det individuelle barn eller gruppe af børn. 

Ift. når forældre klager over andre børn, kan det handle om at der er skåret ned på personale, vikar ved 

langtidssygdom + et øget fokus på sig selv og sit eget barn. 

Man kan som forældre lære sit barn rummelighed via egen opførsel og rummelighed når man taler med sit 

barn om de andre børn. 

Det vigtige er det tillidsfulde samarbejde der skal være mellem forældre og personale til daglig. Det overvejes 

om der skal være en kommunikation om hvilke veje der er når noget undrer. 

Drøftelse af hvornår og hvordan forældre kan gå til hinanden. 



 

Der er en forældre og medarbejderopgave i at ruste børnene i at kunne sige fra og sætte grænser. 

 

Ad 2: 

Der orienteres om at dagtilbuddet i år falder kr.700.000,- i tildeling til udsatte og børn med andet sprog. I 2019 

var der en budgetreduktion på 1 million, hvor vi forsøgte at undgå generel personalereduktion men valgte at 

skære i vikarbudgetterne. Dette er til dels lykkedes, men ikke helt. Vi havde start 2019 et underskud på 1,5 

mio. som skal afbetales, hvilket vi ikke er i mål med da vi forventer at gå ud af 2019 med et lille overskud 

kr.200.000,- så det akkumulerede underskud er 1.2 mill 

Vi påtænker i 2020 at reducere yderligere i vikarbudgetterne, så der ved ferie, afspadsering, sygdom mm. ikke 

bliver kaldt vikar ind, i stedet skal medarbejderne dække hinanden ind. Det drøftes hvorvidt der kan ses på 

arbejdstidstilrettelæggelse, opfølgning på sygefravær, åbningstid mm. 

 

Ad 3: 

Orientering om dispensation  i 5 år for 30/70 børnesammensætning  ift Ghettopakken– eneste undtagelse er 

Unimukken, som ikke har fået dispensation, da de i forvejen ligger på en 30/70 sammensætning af 30 % børn 

fra det udsatte boligområde og 70% børn fra de omkringliggende boligområder. 

Nyt er at skoleplacering er på trapperne, den nye skole hedder Ellehøj. 

En række tiltag (sundhedsplejen + dagtilbud) forventes bevilget førstkommende byrådsmøde ifm den politiske 

aftale om det nye skoletilbud. Bilag medsendes referat. 

 

Ad 4: 

Punktet blev ikke nået 

Ad 5: 

− Birgitte vil kontakte Rådmand med henblik på besøg i dagtilbuddet. Desuden tage kontakt til Vores 

Brabrand (facebook side) med henblik på artikel om dagtilbuddet 


