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Bestyrelsesmøde 

Dato:13-04-21 Mødetid:  
19-20,30 hvis det bliver på 
teams 

på teams 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype bestyrelsesmøde 

Referent  Birgit 

Tilstede Camilla- Tryllefløjten 
Kirstine- Galaksen 
Christian- Kernehuset 
Mette- Humlebien 
Ruth- dagplejen 
Signe – Evigglad 
Inge- personale repræsentant 
Birgit lederrepræsentant og referent   

Fraværende  

 Nyt fra dagtilbuddet og afdelingerne  

Fremlægger Alle på skift 

Orientering og 
evt. 
kommentering 

Status på Aula, arbejdstidsaftale, klimafonden, Corona situationen 
 
Den 18. maj kan forældre komme på AULA. Der kommer link og vejledning , og evt. 
hotline. Der bliver en overgangsperiode, hvor man både kan komme på børneintra og 
Aula. 
 
Der er et tilfælde af smitte i dagtilbuddet.  
Der kommer lempelse af restriktioner. Forældre i nogle af afdelingerne kan nu komme 
ind i garderoberne, hvis forholdene er til det.  Vi oplever, at det er godt for børnene, at 
forældrene ikke kommer med ind på stuerne. Skolerne begynder at åbne f or indendørs 
gymnastik til maj. 
 
FOA, BUPL og Aarhus kommune har lavet ny arbejdsaftale, som træder i kraft 1. januar 
2022. Med den skal der være forudsigelighed og overblik over personalets tid MED 
børn og OM børn for hele året. Alt skal planlægges for det næste år inden 31/10. Der 
vil være drøftelser ift. bilag 1 (tillidsrepræsentanter og Helle) og bilag 2 (pædagogiske 
ledere og arbejdsmiljørepræsentanter). Der bliver lavet et planlægningsværktøj, som 
skal hjælpe de pædagogiske ledere med planlægning af arbejdstiden.  

Indhold  Nyt fra alle afdelinger 
 
Tine fortæller, at de snakkede meget om miljøet/klimaet. Lave aktivitet på 
legepladsen. Vindmølle, solcelle, plante træer og andet. Anlæg som genbruger 
regnvand til toiletterne. Cykle og lave strøm. Helle fortæller at har vi i dagtilbuddet 
har specielle toiletter, som kun bruger 1/3 vand. 
 
Camilla: Sansehave både som grøn og som læring. Insekthotel. Madpakker med mindr e 
plast. Helle fortæller, vi får ny madudbyder. Det bliver Monas.  
Problem i tryllefløjten med unge, der holder fest på legepladsen i weekenden. Hunde 
der luftes. Legetøj der bliver ødelagt. 



Sabro Dagtilbud 
 

D.I.I Humlebien, D.I.I Evigglad, D.I.I. Tryllefløjten, D.I.I. Galaksen, D.I.I. Kernehuset & Sabro Dagpleje    

Side 2 af 3 

Signe har oplevet et stort problem med affald på byggelegepladsen.  
Helle fortæller der er et opsøgende team, som vi har bedt om at patruljere der. De 
hjælper de unge med at finde et andet sted.  
Camilla spørg om legepladsen kan være låst. Det må den godt, men det er muligt at 
kravle over hegnet. 
Helle siger, at vi ved hvem de er. De er meldt til politiet.  Der sælges stoffer i området. 
Helle har skrevet til Ib fra fællesrådet om der kan gøres noget.  Helle vil undersøge 
muligheden for videoovervågning. 
 
Kirstine fortæller om kompetencegrupperne i Galaksen. Børnene er inddelt i grupper 
efter deres kompetencer/udviklingstrin. Der er plan om workshops hvor forældrene 
deltager i børnenes aktiviteter. Inge fortæller, at de har prøvet det. Har snakket om at 
prøve at have alle kompetencegrupper i spil på én gang, hvor forældrene kan gå fra 
den ene gruppe til den anden. 
 
Inge fortæller om erfaringer med at sætte skraldespande og bede de unge rydde op.  
Helle mener de unge er blevet mere hjemløse under corona. 
Signe spørger om det er fordi de unge ikke har et sted at være og måske har behov for 
nogle voksne, der tager ansvar for dem og tilbyder dem aktiviteter.  
Helle mener, vi skal snakke med klubben om de kender de unge og om de kan gøre 
noget for at afhjælpe problemet. 
 
Mette: Personalerokering og mindre strukturændringer.  Faglig udvikling (personaledag 
og workshop) 
Humlebien talte om muligheden for at lave en blomstereng på de grønne områder og 

insekthotel. (Lyder som et skønt sted at være Humlebi      ) 
 
Ruth: Sommerfest og arbejdsdag 
 
Christian: To nye medlemmer af forældrerådet. Den nye institution. Overblik over 
personalesituationen. 
 
Signe spørger ind til hvordan vi arbejder videre med klimafonden. Det vil der blive 
fulgt op på. 
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Regnskab 2020 

Fremlægger Helle 

Indhold/diskussion  Gennemgås 
Helle viser budgetoversigt. Vi er endt rigtig fint. Vi har lidt penge til overs. Vi har ca. 
1% i overskud, og må max have 5%. 
 

Konklusion  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 
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Førskole 2021 

Fremlægger Helle  

indhold Førskole. Vi får i år gul sal og madkundskab. Vi har egen indgang og egne toiletter. Der 
er tilmeldt 70 børn (49 børn fra Sabro Dagtilbud). Ca. 23 børn i hver gruppe. Vi må 
også bruge kælderen hvor der er lokaler og toiletter. Mette spørger, om børnene må 
have skiftetøj stående, så de ikke behøver tage alt med hjem hver dag. 
Børnehaveklasselærerne kommer på besøg en dag. I juni vil børnene på skift komme i 
SFO’en. Klassepædagogerne kommer på besøg flere gange. Børnene bliver vist rundt 
på hele skolen. Der kommer plan for aktiviteter og gruppeinddeling  i næste uge. Der 
er ikke specialklasser. Børn med særlige behov integreres i klasserne, eller tilbydes 
specialpædagogisk skoletilbud. I dagtilbuddet arbejder vi med NEST. Vi håber det på 
sigt også kan blive en del af skolen. 
 

Konklusion .  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Kvalitetssamtalen 

Fremlægger Helle 

Indhold / 
diskussion 

Vi skal lave kvalitetssamtale hvert halve år. En samtale o m, hvad data vi har og 
hvordan vi bruger vores data. Hvad gør vi, når børn har brug for særlig eller fokuseret 
indsats. Vi vil være nysgerrig på, hvad vi kan lære af hinanden. Vi har meget data fx 
om sprog. 
Det er aldrig barnet, der er et problemet. Det er de voksne, der må ændre praksis og 
tilpasse læringsmiljøet efter barnets behov. 
Vi skal sætte mål og evaluere på om vi når målet. Vi skal  søge udvikling af os selv frem 
for fejlfinding af barnet. Vi taler om, hvad er høj kvalitet. 
 

Konklusion Ansvarlig 

Aktion  Tidsfrist 

   

 
  
EVT:  
 
Mette fortæller om kommunens planer om udstykning af grunde i Sabro. 
Helle og Carsten har snakket om det. Det betyder, at skolen kommer op på 1296 børn. 
 
Næste bestyrelsesmøde 9. maj 
 


