
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Budget 2016 
Vores budget i 2016 var stort set i balance. Vi havde et mindre underskud på 73.000 kr., 
men vi overfører stadig et overskud på 1.054.615 kr. fra tidligere år. 
 

3. Budget 2017 
Budgettet for 2017 er på 78.535.940. 
 

4. Status i dagplejen 
Der er ansat 205 dagplejere. Der er 751 børn pr. 28. februar 2017. Vores normering er 710 
børn. 
 

5. Handleplan i forhold til brugerundersøgelse 
Dagplejen havde en god brugertilfredshedsundersøgelse: 69 % var meget tilfredse, 26 % 
tilfredse, 3 % hverken/eller og 1 % utilfreds. Ingen var meget utilfreds. I handleplanen er der 
øget fokus på mere forældreinddragelse og børns sproglige og motoriske udvikling. 
 

6. Hit med musikken 
Der er undersøgt forskellige muligheder, punktet tages op igen på næste 
bestyrelsesmøde. Læs mere om projektet Hit med Musikken her. 
 

7. Antal tilsyn i 2016 
Dagplejerne har i gennemsnit haft knap 10 tilsyn pr. medarbejder af de tilsynsførende 
dagplejepædagoger i eget hjem, og der har været mange tilsyn i legestuerne. 
 

8. Afrapportering af lærerplaner 
Der er nye forbedrede læreplaner på vej fra ministeriet. Der blev fremlagt en 
afrapporteringen af dagplejens pædagogiske læreplaner. Afrapporteringen blev tiltrådt 
uden ændringer. 
 

9. APV og trivselsmåling i dagplejen 
Der er fortaget arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsmåling i dagplejen. 98 % af 
medarbejderne er alt i alt tilfredse med at arbejde på arbejdspladsen, og 2 % er 
hverken/eller. Ingen er utilfredse. 100 % af medarbejderne oplever deres arbejdsopgaver 
som meningsfulde. Alt i alt en supergod trivselsmåling. 
 

10. Nyt fra dagplejen 
a. Ledelsen har bedt medarbejderne i de legestuegrupper, som har bestået af de samme 
medarbejdere i årevis, om at rokere med de øvrige kollegaer i den selvstyrende gruppe, 
minimum en gang om året, for at fremme samarbejdet i hele den selvstyrende gruppe. 
Bestyrelsen bakkede op om beslutningen. 
 
b. Facebook: Bestyrelsen er enig i, at der er en risiko for, at de mange lokale Facebooksider 

http://tapdrupbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=1500278


udvander effekten af den fælles Facebookside. 
 

11. Evt. 

 


