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Referat fra møde i dagtilbudsbestyrelsen den 5. marts 2019  
Afbud: 
Tine Lund 
Annette Zahl  
Karina Sørensen 
 
Opsamling fra møder i forældrerådene i januar måned. 
Årshjul 2019 
Der er aftalt årshjul  og planlagt arrangementer i alle institutioner. 
 
Arbejdsdage 
Der er ligeledes aftalt arbejdsdage i de 9 institutioner. Flere forældreråd har drøftet at  forældre 
ikke skal bruge deres tid på alm. vedligeholdelse af bygninger, - der er fortsat opbakning til 
etablering af Mudkitchens, højbede samt andet som børnene har glæde af. 
Det har stor betydning at leder og personale deltager i arbejdsdage, at opgaver er forberedt og 
prioriteret, samt at der er indkøbt materialer. 
 
Øvrigt. 
Marieke fortalte at hun har søgt Friluftsrådet om et shelter til Børnehuset Hørhaven og at hun 
gerne vil dele erfaringer ift. at ansøge. Det var flere interesserede i. Link til ansøgning. 
https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/pressemeddelelse/sog-tilskud-til-friluftsliv-naturforstaelse 
 
Heidi fortalte om fotograf i Børnehuset Mælkevejen http://barndomsfoto.dk/gallerier/4 

Ligeledes har forældrerådet i Børnehuset Mælkevejen taget initiativ til vejledning ift. Tabulex. 
Forældrerådet stiller sig til rådighed 2 eftermiddage og kan vejlede ift. opsætning samt brug af 
Tabulex. 
Peter fortalte om diverse initiativer i Børnehuset Regnbuen. Bl.a forslag om en opslagstavle hvor 
forældre tilbyder deres hjælp eller hvor institutionen efterspørger hjælp til konkrete tiltag. 
 
Marieke har foreslået at Børnehuset Hørhaven udarbejder liste over hvilke materialer der skal 
bruges. Eksempelvis genbrug af grydesker og gryder til Mudkitchen. 
 
 
 
 
 

https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/pressemeddelelse/sog-tilskud-til-friluftsliv-naturforstaelse
http://barndomsfoto.dk/gallerier/4
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Aftalemål 2019-2020. Bilag 1 
Dialog om forældresamtaler og forældresamarbejde. 
Alle forældrerådene har drøftet den nuværende praksis ifm. forældresamtaler, og ledergruppen er 
i gang med at bearbejde det indsamlede materiale. Dagtilbudsbestyrelsen supplerede med 
følgende: 
I flere institutioner medbringer kontaktpædagogen en kort videoklip af barnet og dette danner 
udgangspunkt for samtalen. Bestyrelsesmedlemmerne i de pågældende institutioner er meget 
glade for den praksis.  
Det er vigtigt for barnets udvikling og for samarbejdet ml. forældre og institution, at alle samtaler 
afholdes, samt at begge forældre deltager. 
Det er vigtigt at samtaler er aftalt i god tid i forvejen, eksempelvis at en samtale afsluttes med at 
aftale den kommende samtale. 
At nye forældre præsenteres for forventninger til deres rolle ifm. samarbejdet om barnets 
udvikling, læring og trivsel. 
Er det muligt at kontaktpædagogen ind i mellem kan kontakte forældre telefonisk? Svært at få talt 
i garderoben. 
I Børnehuset Mælkevejen er det drøftet om forældre kan medbringe et videoklip af barnet til 
modtagelsessamtalen således at barnet ses i sine trygge rammer. 
 
Læreplan: Natur, udeliv og science 
 
Der er vedtaget en ny dagtilbudslov og en ny revideret pædagogisk læreplan. 
https://arkiv.emu.dk/omraade/dagtilbud 
Læreplanen indeholder 6 temaer som institutionerne skal arbejde med løbende og gennem hele 
dagen.  
I Dagtilbud Nordvest har 10 pædagoger (faglige fyrtårne) deltaget i et 
kompetenceudviklingsforløb om læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Rebecca og Yvonne 
fremlagde deres projekter for dagtilbudsbestyrelsen. Begge fyrtårne har lagt vægt på læring der 
foregår i det nære miljø og på legepladsen, og gav eksempler på eksperimenter og forløb der er 
arbejdet med i institutionerne.  
Link til undersøgelse om børns ophold i naturen: https://www.dn.dk/nyheder/ny-undersogelse-
born-far-alt-for-lidt-natur/ 
 
I efteråret 2019 uddannes yderligere 10 faglige fyrtårne ifm. læreplanstemaet Kommunikation og 
sprog. 
 

https://arkiv.emu.dk/omraade/dagtilbud
https://www.dn.dk/nyheder/ny-undersogelse-born-far-alt-for-lidt-natur/
https://www.dn.dk/nyheder/ny-undersogelse-born-far-alt-for-lidt-natur/
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Afslutning på budget 2018./ Budget 2019.  Bilag 2 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at 99% af budgettet var anvendt til de børn der er indmeldt 
p.t, samt at lønbudgettet i højrere grad anvendes til løn til fastansat personale. Stabiliteten er øget 
og sygefraværet i dagtilbuddet fortsat faldende. Det har stor betydning at børn og forældre møder 
kendt personale, samt at vi har rådighed over langt flere personaletimer end tidligere.  
Opgørelse i den periode dagtilbuddet har eksisteret 2013-2019: 
Sygefravær opgjort i antal arbejdsdage pr. medarbejder i dagtilbuddet 

2013 2014 2015 2016 2017     2018 2019 
27,49 25,28 23,0 18,91 13,87  11,5  Jan/feb. 10,5 

 
Referat fra møde med børnechef den 26.2 /Annette og Helle. 
Formand Annette og dagtilbudsleder Helle har sammen med øvrige foirmaænd og 
dagtilbudsledere været til møde med børnechef Dorte Brøns. 
Børnechef Dorte Brøns gennemgik de temaer, der arbejdes med på børneområdet i 2019, 
herunder hvordan der arbejdes med at understøtte arbejdet med ny lovgivning, og hvordan det 
kommer til udtryk i praksis 
P.t omdannes ledige børnehavepladser til vuggestuepladser i udvalgte institutioner for at 
imødekomme kapaciteten på børneområdet i en tid med stigende børnetal 
Dorte Brøns redegjorde for områdets arbejde med effektiviseringer i forbindelse med budget 
2020, hvor der skal effektiviseres med 0,5 %.  
Uddannelsesniveau i dagtilbuddet. 
Byrådet har besluttet en fordeling af pædagoger på 60 % og uuddannede på 40 %. 
I DT Nordvest er der ansat: 
69 % pædagoger og 31% pædagogmedhjælpere. Heraf er 38 % pædagogiske assistenter. 
Evt. 
Tilmelding til møde med Børne og Familieudvalget den 2. april. 
Yvonne, Rebecca, Hanne, Peter, Majken, Marieke, Kenneth, Monica, Heidi. HJ skriver til Annette, 
Tine og Karina. 

Næste møde i juni: 

Dialog om resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen 

Dialog om Naturbussen/Fussingø Naturbørnehave/Børnehuset Bjerregrav 

Opfølgning på budget 2019/ Opfølgning på dialog om 0,5 % effektivisering 
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Bilag 1. 

Dagtilbud Nordvest 

Mål Indsats 

 
Kvalificere den tidlig indsat 

 

Delmål: Den tidlige indsats kvalificeres 
gennem bedre sammenhænge i 
overgange fra hjem og mellem dagpleje, 
vuggestue, børnehave og skole. 

Vi ønsker at øge forældrenes deltagelse i og 
forståelse for, hvordan deres barn trives, udvikles, 
lærer og danner sin identitet. Samtidig ønsker vi at 
øge den tidlige indsats og 
samarbejdet/sammenhæng for barnet. 
Vi vil via interview undersøge forældres oplevelser 
og udbytte af forældresamtaler, og ud fra denne 
data arbejde med en ny tilgang til forældresamtaler, 
herunder udvikle dialogværktøj til modtagelse af nye 
børn og forældre. 

Delmål:  
At fremme forældredeltagelse som en 
del af kvalificeringen af den tidlige 
indsats. 
 

Vi ønsker i højere grad at forældre deltager direkte 
omkring barnets udvikling og læring og vil 
iværksætte følgende tiltag: 
Pjece om sprogstimulering hvor forældre kan få 
viden om sproget betydning for barnets udvikling. 
Forældrebiblioteker og sprogkufferter som skal 
motivere til oplæsning med barnet derhjemme. 
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Bilag 2. 

Afslutning på budget 2018. 

 

Budget 2019 

 
 

 
 
 
 


