
Referat bestyrelsesmøde i Århusbakken / Midtbyen og 

specialområdet d. 25-4-19  

Afbud: Maria, Jens, Niels Erik, Anne, Anne Mette, Lone 

 

1) Kort præsentation af de fremmødte 

2) Nyt fra ledelsen:  
De styrkede læreplaner- 

Der er afholdt fyraftensmøder for alle medarbejdere med oplæg og fokus 
på lege- og læringsmiljøer. Ligeledes har alle faglige fyrtårne og ledere 

været på en faglig dag med samme tema. I det næste ½ år arbejdes der 
i de enkelte børnehuse med lege- og læringsmiljøer.   

Der har været visitering til pluspladser, til maj er der visitering på §32 
pladser, så vi afventer placering og tilbud til disse børn 

3) Budgetopfølgning pr.31-3 

Der er overført penge fra 2018. Vores økonomi er bundet op på tildeling 
af børn i børnehusene, så der kan være udsving i vores 

personaleforbrug, da vi ikke afskediger/ansætter hver gang der er 
udsving i børnetal (eks. et barn meldes ud-vi afventer justering af 

personaletimer). I perioder kan vi være flere personaler end budgetteret 
og i perioder kan vi være færre personaler end budgetteret, men set 

over et budgetår hænger vores økonomi fint sammen.  
4) Drøftelse af nyt udkast til fælles forretningsorden  

Ny fælles forretningsorden blev godkendt og er gældende fra dags dato. 
Denne er sendt med referat ud 

5) Fotos til oversigt 
Dette gøres klar snarest, så oversigt af forældrebestyrelsesmedlemmer 

med fotos kan uddeles i de forskellige børnehuse 
6) Tema: Kommende forældremøde – herunder frekvens og indhold 

Der var drøftelse af forældremøder fremover i ÅMS. Solsikken har haft 

tradition for 2 møder årligt hvor andre børnehuse har tradition for 1 
årligt møde, hvor vi har prøvet model med både et stort fællesmøde for 

alle forældre og forældremøder i de enkelte børnehuse. Der har været 
forskellige måder at afholde forældremøder på og drøftelsen mundede ud 

i nedsættelse af et udvalg, der kommer med forslag til fremtidig 
afholdelse af forældremøde, så punktet tages op igen på mødet 3.6. I 

udvalget er Anja, Jeppe, Anne Katrine, Freya og Silas 
7) Status på forældretilfredshedsundersøgelse 

På aftenens møde skulle vi have gennemgået 
forældretilfredshedsundersøgelse og fortalt om tendenser i denne. 

Desværre har vi oplevet fejl i resultat af undersøgelsen, og er vendt 
tilbage til rette vedkommende og for at have valid undersøgelse afventer 

vi til næste møde 



8) Temaer til kommende møder 

Der er mange konstruktive forslag til drøftelse på kommende møder, 
ledelsen tager ansvar og forbereder punkt til næste møde, det er et 

ønske at punktet er kendt, således, der kan laves forberedelser til en 
kvalificeret drøftelse – punkter kan være: De styrkede læreplaner, 

forældreinddragelse på børneperspektiv i læringsmiljø, dannelsesaspekt, 
forældresamarbejde eller søvnpolitik 

9) Evt. 
Næste møde er 3.6 

 

 

 

 

 

 


