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Områdebestyrelsesmøde den 5. februar 2019 
Ådalsparken kl. 19-21 
 

1. Orientering fra områdelederen 
     Orientering om budget 2019 og effektiviseringer 

- Forventet overskud fra 2018 er på 290.000 kr. 
- Området skal effektivisere med 550.000 kr. i 2019. 

Dette sker bl.a. ved opsigelse af abonnementer, mindre 
kopiering, mindre indkøb af IT, inventar, legetøj og 
materialer, ingen forplejning til møder og fra 4 til 2 fælles 
personalemøder om året. 
Afdelingerne har en masse legesager i deres 
depoter/kældre og vil lave en bytteaftale. 

- Vedr. normeringer er der forskel fra afdeling til afdeling 
fordi der tildeles socioøkonomi, hvor nogle får meget og 
nogle næsten ingenting. 

- Det forventes, at der kan ansættes flere medarbejdere hen 
over året, efter behov og fordelingen på 40/60 %. 

Dagtilbudschefen har fået ny stilling pr. 1.2.19. hvorfor der 
skal ansættes en ny. Indtil da, er områdeleder for dagplejen 
Hans Jessen, konstitueret i stillingen. 

 
2. TOPI målinger 

Orientering om TOPI målinger og hvordan det 
fremadrettet skal forløbe. Bestyrelsen skal herefter 
kvalificere hvordan vi bedst muligt informerer 
forældrene. 
Målingen er et supplement til vores faglige arbejde med 
børnenes trivsel og udvikling og foretages frem over én gang i 
året fra uge 40 og frem til uge 44, hvor forældrene får en 
tilbagemelding. Tilbagemeldingen til forældrene bliver i form af 
et brev via Tabulex.  
 
 
 
 
 



 

  

3. Ny styrket pædagogisk læreplan.  
Kort status om arbejdet med den ny styrkede 
pædagogiske læreplan.  
Status på bestyrelsens indsats i.f.t. samarbejde/aftaler 
med nær og lokalområdet. 
De pædagogiske ledere og medarbejderne fra alle 7 afdelinger, 
har via et fælles personalemøde og én pædagogisk dag, 
arbejdet med at beskrive det der skal være indholdet af vores 
lokale læreplan. Materialet forventes færdigt inden 
sommerferien. 
Bestyrelsen deltog i EK´s temamøde på ECH Park, hvor der 
blev foreslået, at man kunne arrangere temaeftermiddage for 
forældrene. Det er rigtig fint, hvis forældrerådene har ideer og 
vil lave arrangementer som f.eks. fastelavnsfest, blomstens 
dag. 
Vi arbejder videre med at oprette en idebank til gode ideer. 

 
4. Ny styrelsesvedtægt for dagtilbuds forældrebestyrelser 

(Bilag medsendt) 
Bestyrelsen skal fastsætte om der skal være 1 eller 2 
forældrerepræsentanter fra hver afdeling og om 
medarbejderrepræsentanterne skal være 2 eller 3. 
Bestyrelsen besluttede at der i Sædding-Gjesing området skal 
være 1 forældrerepræsentant fra hver afdeling og i alt 2 
personalerepræsentanter.  
 

5. Høring vedr. evaluering af Smart skolestart 
Bestyrelsen skal forholde sig til den gennemførte 
evaluering. 
(Bilag medsendt) 
Julia udarbejder høringssvar ud fra bestyrelsens drøftelse. 
Høringssvaret sendes ud til godkendelse på mail. 
 

6. Valg til områdebestyrelse 
Orientering om valg i april, samt hvem der er på valg. 
Bestyrelsen drøfter hvad der skal orienteres om – samt 
måder at afholde forældremøderne/valget på.  
Aftale mødedato for konstituering, forslag 13 maj eller 
16 maj. 
Forældremøder afholdes i de enkelte afdelinger de sidste 2    
uger i april måned. 
Der er 3 forældrerepræsentanter på valg til bestyrelsen. 

               Julia laver årsberetning med slides til alle afdelinger.  
     Det er godt at man lokalt forholder sig til hvad der er relevant        
     i den enkelte afdeling.  

 
7. Evt.  

Julia spurgte om der arbejdes med førstehjælp på 
børneniveau. Det gør der ikke i området, det er alle 
medarbejdere der har førstehjælpskursus. 
Julia henviste endvidere til at daginstitutioner i Hedensted 
kommune har opsat luftrensere som har nedbragt 
sygefraværet med 10 %. 
 



 

  

Venlig hilsen 
 
Susanne Olesen 
Områdeleder
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