
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde september 
Dagsorden 

1. Beslutnings punkt vedr. Bankskifte. Bankskiftet koster 2000 kr. årligt. Skal vi skifte bank som aftalt 
eller henholde os til den nuværende løsning? 
 

2. Evaluering af styrelsesvedtægter for DT. Rapporten er vedhæftet.  
Forslag til ændringer af styrelsesvedtægter v. Mette.  
- Møde med Dagtilbudsbestyrelserne om evaluering af bestyrelsesarbejdet og kommende 

ændringer af styrelsesvedtægterne: Udsendt: Invitation til fællesmøde for forældre i bestyrelser 
og råd i dagtilbud: Styrk arbejdet i råd og bestyrelser i dagtilbud - mere forældreindflydelse!. 
21september kl 19-21 i vores lokaler i FObyen, Frederiksgade 87C 

- INFO: ÅFO har anmodet om at drøfte bla. styrelsesvedtægter med rådmanden. Derfor er vi 
inviteret til møde torsdag den 6. oktober kl. 15.00 – 16.00  

 
3. Drøftelse: Budgetforlig – hvad ved vi? 

 
4. Normeringer 

- Normeringsundersøgelse i Århus.Hvad kan vi bruge den til – hvilke konsekvenser har den 
allerede fået (den er jo et budgetforslag fra V)? SE undersøgelsen her: 
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2016/2016-09-05/Referat-
bc17/Budgetforslag-fra-Venstre-Hvordan-staar.aspx 
Efterfølgende dialog med BUPL og FOA. 

- Ministerbesøg (Mette) 
- Den Landsdækkende normeringsundersøgelse (v. Mette/Lone). 

Note: kritik efter offentliggørelse: http://jyllands-
posten.dk/indland/ECE8965235/boerneopgoerelse-flopper-vi-kan-godt-selv-se-at-nogle-af-
tallene-ikke-er-retvisende/ 
Kritik af tilgangen til undersøgelsen fra bla. FOLA: http://fola.dk/news.php?readmore=363 
 

5. ÅFOs støtte til SFforslag om borgerinddragelse.  
 

6. Orientering: Understøttelse af forældresamarbejdet på FUområdet.  
 

7. Hvordan systematiseres/optimeres samarbejde/relation til politikere i Børne- og ungeudvalget og i 
byrådet.  

  
 

Tilstede:  Morten, Anders, Thomas, Anne, Anna, Lars 

Afbud fra Jack, Stine, kasper, Lone, Louise og Charlotte 

Christian Budde har forud for mødet meddelt at han desværre udtræder af bestyrelsen pga. 

stigende arbejdspres og prioritering af familien.  

1. Anders undersøger om et bankskifte kan gøres billigere. Bestyrelsen er enig om at 

bankskiftet ikke må betyde væsentlige ekstra omkostninger for organisationen 

2. Bestyrelsen ønsker at fremlægge en ide til opstart af pilotprojekter af anderledes 

organisering af bestyrelsesarbejdet i dagtilbud. Dette på baggrund af seneste evaluering af 

arbejdet i dagtilbud, der viser at nye brochurer og forvaltningens bestyrelseskurser ikke har 

rykket ved noget.   

Samtidig ønsker bestyrelsen et øget fokus på dagtilbudslederens rolle i forbindelse med 

bestyrelsesarbejdet og en klarere kompetencevejledning.  
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Bestyrelsen ønsker også at der tages initiativ til at fremrykke valg til dagtilbudsbestyrelse, 

så man følger samme kadence som i skolebestyrelserne. Pt. er der mange steder ikke 

fungerende dagtilbud fra maj- oktober.  

På kommende åbne fællesmøde i ÅFO er der fokus på styrelsesvedtægter og 

organiseringen af bestyrelsesarbejdet.  

 

3. Budgetforlig: ÅFO forsøger at få fokus på normeringsundersøgelsen i forbindelse med 

budgetforliget via pressen.  

 

4. Normeringsundersøgelsen: bestyrelsen er enig I, at det er et vigtigt redskab. Der arbejdes 

vider med at få flere baggrundsinformationer samt et fokus på de store forskelle i 

normeringer i vuggestuen.  

Bestyrelsen er enig i, at der fortsat skal være fokus på at grundnormeringen er for lav, og at 

det er her, man skal investere pengene frem for i projekter, særligt tiltag mv..  

 

5. ÅFOs støtte til SFforslag om borgerinddragelse blev drøftet. Forslaget fik ÅFOs støtte på 
baggrund af mail-korrespondance. Et flertal i den samlede bestyrelse bakkede op om 
forslaget.   
Det blev pointeret at i den slags sager, som er på kanten af ÅFOs formål, idet det ikke 
alene er et forslag der angår børne- og ungeområdet, skal spørgsmålet om støtte 
forelægges bestyrelsen og afgøres ved almindeligt flertal blandt samtlige medlemmer. 
 

6. Mette orienterede om baggrund for deltagelse i FUworkshop. Det blev også foreslået at der 
blev lavet et meningsudvekslingsseminar for kommende 4. klasses børn der overgår til 
FUregi.  
 

7. ÅFO vil femover invitere de politiske partier i B&U-udvalget til individuelle møder. Der 
inviteres i januar med henblik på forårsmøder.  


