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Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk 
Den 11. oktober 2022. Ny dato. 
 

Deltagere: Sabine, Anitta, Rikke, Sun, Maria, Iben og Gitte W 

Afbud: Pernille og Gitte J 

Nr. Tema og formål 

 Velkommen og punkter til evt. 

1.  Nyt fra formandskabet 

 Der er institutionsforumsmøde d. 26. oktober, hvor bestyrelsesrepræsentanter og politikkere fra Børne- og 

dagtilbudsudvalget deltager. Fra Østbirk deltager Sabine og Iben. 

2.  Nyt fra Dagtilbuddet v/ Dagtilbudslederen 

Herunder personalenyt og budget efter behov. 

 Budgetaftale – det forventes at budgetaftalen for Horsens kommune vedtages i dag. 

 I forhold til budgettet kan vi godt mærke at der er prisstigninger, på både fødevarer, papirvarer og energi. Vi har 

ikke mulighed for at finde større besparelser på energi forbruget, da der skal være 21 garder i dagtilbud. Vi er 

selvfølgelig opmærksomme på at lukke døre, slukke lys ol. 

Bestyrelsen foreslår at vi undersøge muligheden for at modtage gratis frugt. 

 Vi har nu fået mulighed for at lave sprogvurderinger på de 2 årige. Når vi vælger dette, er det for at understøtte 

en tidlig indsats, ikke kun sprogligt men generelt. Det har hele tiden været tænkt som en vigtig del af vores 2,3 

års forældresamtale. Vi oplever mange forældre gerne vil have råd i forhold til at støtte børnene i deres udvikling. 

3.  Opfølgning kapacitetsudfordringer 

 

Kapacitetsudvidelse ved Skovhuset i Dagtilbud Østbirk 

Beslutning 29. aug. 2022: Børne- og Dagtilbudsudvalget ønsker, efter henvendelse fra forældrebestyrelsen, at 

forvaltningen undersøger, om der findes en alternative placering og en redegørelse omkring etablering af vejforhold. 

Børne- og dagtilbudsudvalget afholder næste møde d. 26. september. 

 

Måske kender vi nyt inden mødet 

 

Information: 

Ejendomscentret arbejder intenst på at beskrive flere modeller for byggeri i Østbirk. Dette som oplæg til en endelig 

beslutning af placering og byggeri. Det er dejligt bestyrelsen er blevet hørt, så der nu bliver udarbejdet et mere 
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gennemarbejdet materiale. 

 

Med de sidste venteliste tal forventer vi at fasteholde princippet om: 

 0-2 årige der har søskende i Dagtilbud Østbirk, tilbydes plads i enten vuggestue eller dagpleje. 

 3-6 årige bosiddende i Østbirk skoledistrikt tilbydes plads i Dagtilbud Østbirk i det omfang det er muligt. 

 

Vi har igen Naturbussen fra midt november, som kan bruges til ture og oplevelser – IKKE som grupperum på hjul.  

Naturbussen kan aflaste kapaciteten i husene og give gode oplevelser for børnene. 

 

Debat: 

Hvad siger personalet til kapacitetsudfordringerne. Personaler ønsker meget forståeligt vished i forhold til børnetal nu og 

fremadrettet.  

Vuggestuen profitere af at det kun er søskende der får plads, da det giver en vis forudsigelighed og dermed mindre 

udsving i børnetallet.  

Børnehaven er mere udfordret, da det kan være svært at give vished i børnetallene, da der løbende sker ændringer i 

ventelisterne og vi bestræber os på at optage alle børnehavebørn på listen. 

Dagplejen er meget forudsigelig, da der er regler for, hvor mange børn den enkelte dagplejer må have. 

 

Det er en kæmpe hjælp i den pædagogiske hverdag, når I forældre registrere i Aula når jeres børn er syge eller har fri.  

I dagplejen medfører det, at vi kan bruge ledige pladser til gæsteplacering, så andre forældre ikke skal kører til Lund 

eller Horsens. I institutionen kan vi sparer vikarer og at personalet skal flytte mindre rundt på deres arbejdstid. Sidst 

men ikke mindst, kan vi understøtte at jeres børn får en rigtig god dag, ved at der er kendt personale ved jeres børn. 

 

Beslutning: 

Det er fint at fastholde, at det er søskende der bliver tilbud plads og at der arbejdes på, der er plads til alle 

børnehavebørn. 

Godt med konkrete eksempler på, hvorfor det er vigtigt at registrere sygdom og fri på Aula.  

Kunne det udbredes til alle forældre? 

 

4.  Tema: Inspirationsaften/ forældremøde – opsamling på reaktioner, hvad giver det anledning til fremover? 

 

Debat:  

Der er mange forskellige tilbagemeldinger. Der er mange positive tilbagemeldinger, forældre der har fået inspiration til 

at gøre noget andet hjemme. 
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Godt med meget dialog og mulighed for at stille spørgsmål. Det gav en god dynamik.  

 

Der kunne måske have været udarbejdet grupper inden mødet, så der var lige mange i alle grupper. 

Hvad siger personalet. Det var en god oplevelse men ærgerligt at så få forældre valgte at deltage.  

Vi kunne måske have inviteret vores egne pædagogmedhjælper med, så de kunne få de samme oplæg og forældrene. 

 

Beslutning: 

Vi ønsker at holde fast i, at vi i lige år holder bestyrelsesvalg, suppleret af oplæg om dagligdagen på stuen/teamet. I 

ulige år vil vi gerne fastholde inspirationsaftenen. 

5.  Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 

 Personalet præsentere eksempler på arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Der er kommet godt gang i arbejdet i Bøgeskoven i Skovhuset med Maria, der arbejdes med grupper af forskellig 

størrelser, alt efter hvad børnene har brug for. Det er personalet på stuen der booker Maria. 

Der er fokus med legen og den legende tilgang i den pædagogiske hverdag.  

Vi havde en pædagogisk lørdag i foråret, som har givet rigtig god inspiration. 

 

6.  Tema: Arbejdsgrundlag: Børne- og Dagtilbudsudvalget 

 Hvad giver arbejdsgrundlaget anledning til? 

 Hvad er glædeligt ved grundlaget? 

 Kan vi på baggrund af grundlaget prioriterer i den pædagogiske hverdag? 

Se vedhæftet 

 

Debat 

 Børneinddragelse i alle sammenhænge. Når vi glemmer at involvere børnene – går vi glip af vigtig viden. 

 Forældreperspektivet – gode vendinger – forældre er ressource for deres børn. Hvordan arbejder vi med at 

forældrene også påtager sig ansvaret for at støtte op om aktiviteterne i institutionen. Herunder læse 

nyhedsbreve, sørger for at børnene altid har tøj nok i garderoben, beholde syge børn hjemme, pakke som vi 

beskriver når vi fx skal til Kulla. Det handler om børnene. 

I forhold til børn der har brug for en pædagogisk indsats, kan vi nogle gange komme til at møde forældrene med 

forventninger til hvad de skal gøre og glemme at inddrage dem - ejerskab til indsatser. 

 Generelt meget positiv tilgang. Det kan vi ikke være uenige i. 

 Høj kvalitet og faglighed 

 Byggeri først – derefter kvalitet. Det kan godt bekymre at kvaliteten for børnene nedprioriteres. 

 Forældre med udfordringer på arbejdsmarkedet – hvordan kan vi fælles gøre det bedre for børnene? 
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 Rekruttere og fastholde veluddannede medarbejder – det er og bliver vigtigt. 

 

Hvad kan repræsentanterne for bestyrelsen tage med til Institutionsforumsmødet? 

 Det bliver ikke tydeligere hvad der forventes af samarbejdet med kontaktpolitikkerne– hvordan man spiller 

hinanden gode? 

 Hvordan vil politikkerne omsætte det? 

 Hvordan tænker I opgaver kan løses af andre fagligheder – så pædagogerne kan prioritere det pædagogiske 

arbejde. Hvordan, hvad og hvem? 

 

 

7.  Ansvarlig for tema til næste møde 

3.møde: 16. November 

Tema: Sprogvurderinger – hvad skal det til for? Sprogstimulering hjemme og i dagtilbuddet. 

Ad. Hoc udv: Gitte J, Maria og Gitte W 

 
8.  Evt. 

Nyt bestyrelsesmedlem – Anitta udarbejder et skriv til forældrene, med opfordring til at en forældre melde sig som 

suppleant bestyrelsesperioden ud. Er der flere der melder sig beslutter bestyrelsen hvem der vælges. 

 

 

 


