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Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2015 

 
Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.15 

1. Orientering: Fremlæggelse af regnskab v. kasserer 

2. Orientering: Status på møde i arbejdsgrupperne/initiativer med eksterne 

 Normeringsgruppe  

 Fritidsudviklingsteam  

 SFOarbejdsgruppe 

 DTarbejdsgruppe 

 Ansøgning til ministeriet vedr. medborgerskabsprojektet – samt nye initiativer i forb. med 

indsats i Søndervangensdagtilbud 

3. Diskussionspunkt: procedurer i forbindelse med initiativer i arbejdsgrupperne – herunder 

kompetenceforhold og arbejdsgange. 

4. Orientering: vedr. møde ml. rådmanden og de bydækkende forældreorganisationer d.18 aug.  

5. 18-08-201518-08-2015 Orientering samt diskussion: Status på Århus Kommunes budget for 2016. 

Planlægning af initiativer i forbindelse med budget 

(Note: jeg udsender løbende materiale i forbindelse med budgettet, når der kommer noget…) 

6. Kontingent til FOLA 

…………………………………………………………………………………. 

Referat v. Mette.  Tilstede: Morten, Thomas, Lars M, Lars K. Afbud fra Eva, Nada, Anders. 

1. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Der er fortsat fokus på, at vi skal finde måder at 

forbedre økonomien på, da det kun lige balancerer.  

2. Der blev orienteret fra diverse initiativer og fra arbejdsgrupperne.  

- Normeringsgruppen udvides til et mere åbent netværk for folk, der arbejder med 

problematik omkring normeringer. 

- Arbejdet i fritidstemaet: der er lavet henvendelse til udvalget om at sætte fokus på 

SFO/Klub i forbindelse med den forestående temperaturmåling af folkeskolereformen. 

Teamet ønskede at indgå i arbejdet med at undersøge området. Dette blev afvist, men 

der kommer spørgsmål vedr. fritidsindsatsen med i undersøgelsen. Det er det 

afgørende, så henvendelsen regnes som en succes i gruppen.  

- Seneste SFOarbejdsgruppemøde var spændende med besøg fra SFOforældreråd og 

SFOleder fra Solbjergskolen som fortalte om succesfuld forældrerådsindsats for at 

støtte op om SFOens fællesskab. Man har her haft held med at vende negativ udvikling 

med udmeldelse af børn til stigning i antallet af børn. Der vil på baggrund af dette møde 

blive rettet henvendelse til SFOforældreråd og skolebestyrelser med reminder om at få 

lavet gode samarbejdsaftaler.  

- I DTgruppen afventer man fortsat resultatet af normeringsgruppens arbejde. Der er 

fremadrettet fokus på at få alle politikere i byrådet klar over, at de nuværende og også 

de kommende nationale normeringsundersøgelser ikke siger noget om, hvor mange 

voksne der er til rådighed for vores børn. 
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- Der er fortsat ikke svar fra ministeriet vedr. puljeansøgning. Arbejdet er dog stadig i 

gang dog i mindre målestok, men i samarbejde med dagtilbud, der ikke er lykkes med 

at få etableret en bestyrelse. Der er aftalt møde mellem ÅFO, dagtilbud og den lokale 

skole. Herudfra lægges en strategi for det videre arbejde med at sikre nydanskere 

bedre muligheder for at deltage i dagtilbudsbestyrelsesarbejdet.  

3. Dette punkt udgår og tages op igen på næste bestyrelsesmøde 

4. Der blev orienteret om møde med rådmanden. Vi er efterfølgende blevet indbudt til 

gennemgang af regnskaber for SFO i henhold til fokus på adskillelse af SFOens budget fra 

undervisningsbudget. Bestyrelsen takker ja til denne invitation.  

5. Bestyrelsen har godkendt at betale kontingent til FOLA, men dog max 5000 kr.  

 

 


