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Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 5. september 2019 kl. 
19.00-21.30 i Mælkevejen Peter Wessels Vej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselov Ulla Kirkelund - 

medarbejderrepræsentant 

Landbørnehaven Suppleant: Mille Henriksen (Milles mand 

var suppleant for Mille) 

Betina Haug – dagplejen medarbejder 

repræsentant 

Pilekvisten Michelle Rasmussen Anja  Andreasen – 

medarbejderrepræsentant  

Øster Dahl børnehave Bitten Kanstrup Anthonisen  

Børnehuset Spiren Malene Bech Nørgaard  

Humlebien Hanne G. Eriksen - Afbud  

Abildgaard børnehave Stephanie Værens - Afbud  

Spiloppen Tanja Mølgaard - Afbud  

 
Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 
Referent: Kirsten Christensen 
 
Dagsorden:  
1. Underskrift af referat fra sidste 

møde  
 

Godkendt og underskrevet 

2. Bestyrelsen efter 1. august 2019.  
Velkomst og information om 
bestyrelsens arbejde til de 2 nye 
forældrerepræsentanter i bestyrelsen 
Bitten Kanstup Anthonisen  og Hanne 
G. Eriksen 

Bestyrelsen efter 1. august 2019: 
Velkomst til de 3 nye forældrerepræsentanter – Bitten Kanstup 
Anthonisen, Suppleant Øster Dahl og Mille Henriksen, Suppleant 
Landbørnehaven (Milles mand repræsenterede Mille, da hun var 
forhindret i at komme).  
Hanne G. Eriksen, Humlebien havde meldt afbud. 

3. Orientering og efterfølgende dialog 
omkring flg. emner:  

• Status på de to nye 
institutioner i Øst 
 
 
 
 

• Budget 2019 – bilag uddelt på 
mødet 
 
 
 
 
 
 

• Forventet børnetal i 2019 – 

 
Status på de to nye institutioner i Øst: 
Tidsplanen for opstart i ny institution på specialområdet er rykket til 
august 2020, motorikrummet til børn og skole er færdigt. 
Almenområdet i Abildgaard forventes færdigt medio 2021 april/sept. og 
Golfparken ultimo 2020. 
 
 
Budget 2019: 
Budgetopfølgningen pr. 31/8 2019 er næsten lavet færdigt.  
Budgettet forventes at balancere evt. med et lille mindre forbrug. 
Indtil nu er vi reguleret (nedjusteret) 2,3 mill. pga. lavere børnetal og der 
forventes at vi yderligere bliver reduceret med 1 million ifh. til 
manglende børn i distriktet. 
 
 
Forventet børnetal 2019: 
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bilag uddeles på mødet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Den styrkede læreplan – 
kommende møde 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Dialogmøde d. 17. september 

– hvem deltager, det er hele 
bestyrelsen der er inviteret.  

 

Opgørelse over børnetal i distriktet blev omdelt og drøftet. 
På institutionsområdet (børnehavebørn) er vi meget udfordret resten af 
året. Det er desværre kun få huse der holder normeringen. 
Vuggestuerne holder næsten deres normering.  
Dagplejen er meget svære at forudsige, da mange børn ikke er skrevet 
op endnu.  
Det kræver megen styring for at ha’ det fulde overblik, da det ændrer sig 
hele tiden. Det følges tæt.  
 
 
Den styrkede læreplan: 
I efteråret går uddannelsesforløbet faglige fyrtårne i gang.  
Opstart september for pædagoger og afdelingsledere.  
Ca. en pædagog fra hver enhed er med.  
Der bliver lavet et forløb for dagplejere, 2 fra hver legestuegruppe skal 
afsted. Forløbet starter op først i 2020.   
Ifh. til den styrkede læreplan, skal bestyrelsen være en del af det. Mere 
om dette senere. 
 
 
Dialogmøde; 
Den 17/9 kl. 19-21 er der møde med politikerne i Pilekvisten.  
Tema: Styrket deltagene forældresamarbejde.  
Alle 4 dagtilbudsdistrikter og politikerne fra børn og unge er inviteret.  
Endelig dagsorden er ikke kommet endnu. Sendes til bestyrelsen 
snarest.   
Følgende fra bestyrelsen i øst deltager: 
Stephani Wæhrens  
Anja Krogh 
Betina Haug 
Bitten Kanstrup 
Michelle Rasmusen  
Tanja Mølgaard 
Ulla Bæk  
Mille Sørensen Henriksen  
Gitte Højbjerre 

4. Valg til bestyrelsen 2019. 
Beslutning om hvordan det skal 
afholdes  
 

Valg til bestyrelsen 2019:  
Følgende er på valg i 2019:  
Spiloppen - Tanja 
Øster Dahl –Bitten Kanstrup Anthonisen - er trådt ind som suppleant 
indtil valg 
Mælkevejen – ”Abed”  
Landbørnehaven – Mille Henriksen – er trådt ind som suppleant indtil 
valg 
Humlebien - Hanne G. Eriksen - er trådt ind som suppleant indtil valg 
Pilekvisten, Michelle 
Abildgaard – Stephanie 
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§32 er der ikke en repræsentant fra – dvs. der er også valg 
Obs – og behandling er der ikke en repræsentant fra dvs. der er også 
valg 
 
Drøftelse af afholdelsesform og om hvordan der kan skabes interesse 
for bestyrelsesarbejdet, og dermed få flere til at melde sig til 
bestyrelsen. 
Der er et ønske om at valgene afvikles ude på de enkelte enheder. Det 
er dog vigtig, at det kan lade sig gøre i alle enheder ellers vil det blive 
et fælles møde.  
Gitte skriver til afdelingslederne for at finde ud af, om det kan lade sig 
gøre med et eftermiddagsarrangement, så børnene kan være med.  
Der skal ligeledes kigges på om det kan gå op så Gitte og Christina 
Lykke Eriksen (fra BUU) kan deltage i alle valg. 
 
Information rundt i de enkelte huse/dagplejen om der er nogle forældre 
der kunne være interesserede i bestyrelsesarbejdet, samt et skriv om 
hvad det kræves at være i en bestyrelse. evt. på Tabulex.   

5. Børne- og ungepolitik 
På sidste BUU møde blev politikerne 
enige om at de ville høre alle berørte 
område, om de finder relevant at 
revidere Børn- og Ungdomspolitikken 
eller om vi skal fortsætte med den vi 
har.  
Drøftelse og evt. svar til BUU 
udarbejdes. Er drøftet i ledergruppen 
og MED udvalget og der er enighed 
om ikke at ændre på den nuværende. 
 
Børn og ungepolitik vedhæftet 

Børne- og ungepolitik: 
Drøftet og bred enighed om ikke at ændre på nuværende. 
Gitte sender svar til BBU om at dagtilbudsdistrikt ikke ønsker at ændre i 
nuværende Børn og ungepolitik.  

6.  Evt. Der er opslået 2 ledige stillinger internt i distrikt øst, 1 til Mælkevejen og 
1 til Abildgaard §32.  
Vedr. udvælgelse af personer som skal til samtale deltager 
forældrerepræsentant Abed i Mælkevejen. 
I Abildgaard, §32 her er der desværre ingen forældrerepræsentanter 
der kan deltage.  
 
Næste møde er den 28/11 kl. 19.00-21.30 i Mælkevejen. 
 
 

                                             
 

 


