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Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: onsdag d. 12. juni 2019 

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Annie Larsen 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 

Dagplejen Isabella Albertsen 

Dagplejen Karina Boel Thomsen 

Dybvad Børnehave Jannie Lindstrøm Nielsen 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård  

Voerså Børnehave Stinne Vejby Engbjerg  

Dagtilbudsbestyrelsens sekretær: distriktsleder Caroline Skjoldborg 
Referent: Inger Dam 

Fraværende: Isabella Albertsen 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 12. juni 2019 

Dagsorden godkendt. 
 

2.  Referat fra møde den 12. februar 2019 – bemærkninger, godkendelse og underskrift 

Referat godkendt og underskrevet.  

 

3.  Statusorientering om budget 2019, herunder personalesituationen 
Bilag: 
Udvikling i distriktets børnetal 2018 og 2019 

 
Distriktsleder orienterede fra budgetopfølgning pr. 30. april 2019, herunder om udviklingen i 
distriktets børnetal og heraf afledte personalesituation.  
Dagtilbudsbestyrelsen er også løbende – via mail -orienterede om udviklingen distriktets 
personalesituation. 

Bl.a. har forældreefterspørgslen efter dagplejepladser betydet, at vi har måttet nedlægge 2 x 4 
dagplejepladser i HørbyDybvad og kort tid herefter ansætte to dagplejere i Østervrå by. De to 
ansættelser i Østervrå by sker med virkning fra 1. august 2019.  

Der er løbende tæt kontakt mellem Pladsanvisningen og distriktsleder i forhold til at følge 
udviklingen i børnetallet. 
Efter ændring af princip for opskrivning af børn til dagtilbud – så det nu er opskrivningstidspunktet 
i stedet for barnets alder, der bestemmer ancienniteten – kan Pladsanvisningen se en tendens til, 
at forældre er hurtige til at skrive deres barn op til dagtilbud. 

 

4.  Status på årsplan for Dagtilbudsdistrikt Syds virksomhed 2019 

1. Styrket læreplan og ny Dagtilbudslov 
2. BBO mål 
3. 0-2 års pladser i Dybvad Børnehave og  
4. Sættravej – byggeri etape II 
5. PLF (professionelle læringsfællesskaber) 
6. Pædagogiske fyrtårne 
7. Legekunst 
8. Førstehjælpskurser 
9. Bestyrelsens principper – se efterfølgende punkt 
10. Status vedr. ”den digitale kuffert” 
11. Tema på pædagogisk dag 2. marts 2019 
12. Kompetenceudvikling Bedre til Ord, Tal og IT – alle distriktets pædagogiske 

assistenter og pædagogmedhjælpere (i alt 13 medarbejdere) har været igennem 
kompetenceafklaring og gennemført et 2-dages IT-kursus. 

 
Distriktsleder orienterede: 
Pk. 1, 5 og 6 håndteres samlet i forlængelse af Frederikshavn Kommunes fokus i den sidste 
årrække på udviklingen af kvalitet i dagtilbud.  
I de kommende år sættes der således fokus på at styrke ledelsesteamene i dagtilbud til at blive 
stærke professionelle læringsfællesskaber. Ledelsesteamenes fælles fokus er at understøtte 
udvikling af praksis i relation til den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. 
Der sættes også fokus på et læringsforløb for udpegede, pædagogisk uddannede medarbejdere 
fra dagtilbud ”faglige fyrtårne”  

Læringsforløbet for faglige fyrtårne vil styrke det faglige fyrtårns viden, faglighed og 
proceskompetencer med henblik på at realisere arbejdet med den styrkede pædagogiske 
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læreplan.  
I læringsforløbet vil deltagerne få en større viden og stærkere færdigheder i forhold til at 
varetage rollen som et fagligt fyrtårn, der i samarbejde med lederen skaber gode læringsmiljøer 
og faglige fællesskaber med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold. 

 
Ad. pkt. 2 – Distriktets arbejde foregår bl.a. gennem vores fortsatte fokus med at sikre Kvalitet i 
Dagtilbud = KvalID. 
Skole og dagtilbud har siden midten af 2015 været samlet i eet center. ”Center for børn og skole” 
i øjeblikket er der en proces i gang i forhold til en eventuelt opdeling i 2 centre ”Dagtilbud” og 
”Skole”. Høringsproces er pt. i gang i MED-regi.  
Der arbejdes stadig ud fra BBO-princippet (Bæredygtigt BørneOmråde) 
 

Ad. pkt. 3 Dialogmøde afviklet 9. april mellem Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter 
for Dagtilbudsbestyrelsen Syd, afdelingsledere hos Hørby Børnehus og Dybvad Børnehave. Jf. 
Distrikt Syds repræsentanter et meget positivt møde. 
Børne- og Ungdomsudvalget har efterfølgende besluttet at fastholde, at der etableres 0 – 2 års 
pladser hos Dybvad Børnehave – på nuværende lokalitet Markedsvej 8, 9352 Dybvad. 
Udarbejdelse af plan for oprettelse af 0 – 2 års pladser forventes sat i gang i 
sensommeren/efteråret 2019. Forældre + medarbejdere inddrages i opgaven. 

 

Ad. pkt. 4 Etape 2 på Sættravej er i gang og forventes at stå klar i efteråret 2019. Skal ud over 
gymnastiksal og opbevaring for Børnehuset Sættravej også rumme Familiestue og Dagplejens 
legestue. 

 

Ad. pkt. 7 Frederikshavn Kommune er sammen med 17 af landets øvrige kommuner med i 
projekt ’LegeKunst’, der over de næste fire år vil engagere en masse børn i dagpleje, vuggestue 
og børnehave samt pædagogiske medarbejdere, pædagogstuderende, mange kunstnere og 
kulturinstitutioner. 
I ’LegeKunst’ vil dagplejere, pædagoger i vuggestue og børnehave, forskere og 
pædagoguddannelser arbejde sammen om at fremme de yngste børns udvikling gennem leg og 
kreativitet. 

 

Ad pkt. 8 

Dagtilbudsdistrikt Syd har lavet aftale med Saving Lives kurser for afvikling 4 timers førstehjælps 
kursus, så 48 af distriktets medarbejdere har fået/får opdateret deres førstehjælps viden. 
2 af 3 kurser er afviklet og der er stor tilfredshed omkring kursusindhold, der har fokus på små 
børn.  
Distriktet sørger løbende for at opdatere medarbejdernes viden omkring førstehjælp. 

 

Ad pkt. 9 – se selvstændigt punkt 

 

Ad pkt. 10 Digital kuffert er under implementering – intet nyt pt. 
Afdelingsleder på Sættravej har været gennem et udd. forløb vedr. digital dannelse – erfaringer 
fra uddannelsen formidles til øvrige afdelingsledere m.v. 

 

Ad pkt. 11 – info udsat til næste møde 

 

Ad pkt. 12 – info taget til orientering 

 

 



 

 

 
 

5.  Orientering om ”Det gode læringsmiljø” 
På mødet vises 2 af DCUM’s (Dansk Center for Undervisningsmiljø) små filmklip omkring 
læringsrum i dagtilbud  

Link til film om læringsmiljøer: 

https://arkiv.emu.dk/modul/skab-l%c3%a6rings%c3%b8jeblikke-%e2%80%93-i-
hverdagens-sm%c3%a5-rutiner 

https://www.youtube.com/watch?v=6-0ur9zlTY8 
 
Distriktsleder supplerede de to filmklip med stikord fra, hvilke læringsmiljøer vi lægger vægt på i 
vores Dagtilbudsdistrikt – at det er i dagligdagens rutiner, der er rigtig meget læring. 

 

6.  Supplering af bestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd 

Oplæg til inspiration for bestyrelsens videre arbejde med principper v/distriktsleder Caroline 
Skjoldborg 
 

Dagtilbudsbestyrelsens principper som godkendt på bestyrelsens møde den 2. marts 2017 er: 

 Børn lærer at respektere hinandens forskelligheder 

 Børn bruger og udfordrer alle sanser 

 Der er plads og tid til leg – ude og inde 

Dagtilbudsbestyrelsen har på et par møder drøftet princip vedr. ”digital dannelse”. I forbindelse 
med drøftelsen er der fremsat forslag til princip: ” Børn lærer at begå sig digitalt – både leg og 
læringsmæssigt”.  
Aftalt at drøftelsen fortsætter.  

Aftalt at bestyrelsens medlemmer finder/medbringer inspiration vedr. digital dannelse til 
bestyrelsens møde, med henblik på fortsat drøftelse/evt. formulering af princip. 

 

Distriktsleder fremlagde oplæg, der beskriver ramme for principper/arbejde med principper. 

Dagtilbudsbestyrelsen drøftede proces for at evaluere/supplere bestyrelsens principper. 
Evt. forældreinddragelse via Tabulex. 
Bestyrelsen aftalte arbejdsmøde. Tovholder på arbejdsmødet er formand for 
Dagtilbudsbestyrelsen. 

Punktet genoptages på næste møde. 
 

7.  Opstart planlægning af stort forældremøde den 21. november 2019 

Drøftet. 
Indhold på mødet – fx vise filmklip med eksempel på et læringsrum. 
Drøftet hvordan vi får motiveret forældre til at komme til stort forældremøde – bl.a. hvordan og 
hvor får vi lavet et opslag, der giver forældre lyst til at deltage i stort forældremøde. 
Stikord: ”Mød op og vær med til at vælge, hvem du synes, der skal sidde i 
Dagtilbudsbestyrelsen”. 
Et lille videoklip til Tabulex, der præsenterer et bestyrelsesmøde. 
 
Punktet genoptages i september. 
Der afventes forældres reaktioner på planche vedr. principper. Plancher sættes op i 
huse/legestuer og adviseres via Tabulex (advis forventeligt 19. juni) 
Der adviseres også på Tabulex om at reservere dato til stort forældremøde. ”Vi sætter dit barns 
hverdag på dagsordenen til stort forældremøde den 21. november”. 
 

https://arkiv.emu.dk/modul/skab-l%c3%a6rings%c3%b8jeblikke-%e2%80%93-i-hverdagens-sm%c3%a5-rutiner
https://arkiv.emu.dk/modul/skab-l%c3%a6rings%c3%b8jeblikke-%e2%80%93-i-hverdagens-sm%c3%a5-rutiner
https://www.youtube.com/watch?v=6-0ur9zlTY8
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8.  Planlægning af nyt tidspunkt for afvikling af besøgsrunde til huse i Dagtilbudsdistrikt Syd 
Besøgsrunden den 8. maj kl. 16:30 – start i Voerså blev aflyst. 
Ruteplanen var besøg hvert sted af ca. 20 min. Varighed.  
Rækkefølgen var:  
Voerså Børnehus, Østkystvejen 314, Voerså, 9300 Sæby 
Dybvad Børnehave, Markedsvej 8, 9352 Dybvad 
Hørby Børnehus, Hybenvej 15, Hørby, 9300 Sæby 
Børnehuset Sæbygårdvej, Sæbygårdvej 33, 9300 Sæby 
Børnehuset Brolæggervej, Brolæggervej 2 – 4, 9300 Sæby 

Der var planlagt let forplejning undervejs. 

Besøgsrunde aftalt til 28. august kl. 16:30 med start i Voerså – der er let forplejning 
undervejs. 

 

9.  Eventuelt 

Tilsynsrapporter for dagtilbud i Frederikshavn Kommune er publiceret på kommunens 
hjemmeside. Se https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-
boernehave/tilsyn-med-dagtilbud-og-private-pasnings-ordninger/  
Alle dagtilbud i Frederikshavn Kommune arbejder ud fra den anerkendende tilgang i forhold til 
det pædagogiske arbejde med børn.  
Ledelsen i Dagtilbudsdistrikt Syd har fokus på, at alle medarbejdere i distriktet altid har fokus på, 
at børnene føler sig hør og set. Det er distriktets kerneopgave ” Vi skaber grundlag for trivsel og 
læring – udvikling og dannelse” 
  
 

 

Pkt. til Dagtilbudsbestyrelsens møde den 16. september 2019: 

Evaluering af ”lukkedage” og sampasning i i perioden september 2018 – august 2019 med henblik på 

beslutning af plan for perioden september 2019 – august 2020.  

 

 

Med venlig hilsen 

Karina Boel Thomsen 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 

https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/tilsyn-med-dagtilbud-og-private-pasnings-ordninger/
https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/tilsyn-med-dagtilbud-og-private-pasnings-ordninger/

