
Søndervang Dagtilbud   ∙   Kjærslund 1B, 1. Sal   ∙   8260 Viby J 

Tlf. 2920 4099   ∙   www.søndervang.dagtilbudaarhus.dk 

Kære forældre repræsentantskab.  
 
Møde den 15. august kl 15.30 til 16.45  
 
Vi mødes ved vores kommende dagtilbud – (ved den store jord bunke).  
Tur rundt i den nye afdeling.  
 
Punkter til dagsorden:  

1. Kort Orientering ved lederteamet. ( Nancy , legeplads.  Anne Merete, bygninger,  Viki Lov 

om den nye dagtilbudslov / den styrket lærerplan, Marianne social styrelsen). 

2. Den 30. august - den fælles dag.  

3. Manglende fremmøde i sommerperioden – den afledte konsekvens?  

o Hvad kan vi gøres anderledes? 

o Hvordan kan du bidrage?  

4. Valg til forældreråd og bestyrelse den 5. september. 

o Hvad har fungeret godt i det forgangen år?  

o Hvad skal vi arbejde med i det kommende år?   

5. Næste møde, Inputs til høringssvar vedr Sparekatalog  dato  

 
Med venlig hilsen  
Marianne  
 
Referat:  
Ad 1 .  

Vi gik en tur rundt i de nye lokaler undervejs blev der af de tre PLér for orienteret om proces og 
hvordan vi har forestillet os det både det indvendige og legepladsen. Der mangler stadig mange 
ting men vi er super godt på vej. Tidsplanen  ift byggeproces holder stadig.   
Den nye dagtilbudslov samt den styrket læreplan er en del af vores nye miljø og rammer.  
 
Ad2.  
Sommerfesten: Alt er planlagt og justeret ift at vi ikke kunne være på den nye matrikel. Trods til-
retning er der stor forventningsglæde til dagen. Det bliver fremadrettet en fælles markeringsdag 
for dagtilbuddet.  
 
Ad 3.  
Vi havde en drøftelse af at der er tilmeldte børn, som ikke kommer i ferie perioden. Dette gælder 
både i fællespasning og i ugerne før og efter. Det er et problem når vores personale ikke kan af-

vikle deres ferie. Hvis vi imødekommer deres ønsker skal vi bruge vikar budgettet og det er ofte 
spild når børnene ikke kommer. Reglerne for at forældrene skal afgive deres behov for pasning er 
en måned før hovedferie på tre uger. Personalet har ret til at få deres ferie ønsker afklaret 3 mdr 
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før hovedferien, dette vilkår udfordre planlægningen. Igennem årene har vi år prioriteret at indfri 
personalets ønsker, det har og er ikke altid nemt. 
Der blev drøftet hvilke tiltag der kunne tages.  

o At det ved intro samtalen italesættes en klar forventning fra os til forældrene om at  svare 

på de tilmeldings frister der er.  

o At alle børn har brug for ferie fra deres ”arbejde” i dagtilbuddet sammen med deres fami-

lie.  

o Konkret drøftede vi to yderligere ting. Den ene var fuld lukning af dagtilbuddet i 2 til 3 uger 

med ”nødpasning” indenfor garanti distriktet, det andet var forslag om bøder ved mang-

lende fremmøde.  

Ad 4. 
Der var ved afholdelsen af dette møde ikke kommet noget svar fra forvaltningen ift vores særlige 

status med forældrerepræsentantskab. Det er der nu, vi har fået lov til at fortsætte til vi har gen-
nemført samflytningen. De har lyttet til vores argument om at forældreinddragelse i denne særlige 
periode er vigtig. Da I har været involveret og deltaget i de møder, der har været på ift forpladsen, 
byggeri samt indstillingen til byrådet mm , var det en meget positiv områdechef somsammen med 
forvaltning støtter vores organisering frem til sammenflytningen.   
 
Ad 5  
De ovenstående forslag (ad 3)  vil blive brugt i et evt høringssvar – da det kræver en byrådsvedta-
gelse. På mødet den 5 sep genoptager vi den drøftelse om et høringssvar.  
 
Ref Marianne Jepsen    
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