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Referat fra Dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 20. juni 2019 kl. 
19.00-21.30 i Mælkevejen Peter Wessels Vej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselov Ulla Kirkelund - 

medarbejderrepræsentant 

Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen – afbud Betina Haug – dagplejen medarbejder 

repræsentant 

Pilekvisten Michelle Rasmussen Anja  Andreasen – 

medarbejderrepræsentant –afbud ferie 

Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø  

Børnehuset Spiren Malene Bech Nørgaard  

Humlebien Jess Pape  

Abildgaard børnehave Stephanie Værens  

Spiloppen Tanja Mølgaard  

 
Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 
Referent: Kirsten Christensen 
 
Dagsorden:  
1. Referatet fra sidste møde blev underskrevet. 
2. Status på de to nye institutioner i Øst: 

Golfparken: 
Det er Arkinord der skal stå for processen i Golfparken, og det er også dem der har tegnet institutionen. Skal i 
udbud til håndværkerne efter sommerferien. Institutionen forventes færdig til indflytning ultimo 2020. 
Abildvej: 
Det er Frederikshavn kommunes Ejendomscenter der står for processen på Abildvej.  
Motorikrummet til børnene fra specialbørnehave og specialskole er færdigt. Derefter påbegyndes arbejdet med 
specialbørnehaven. Der bliver bygget en afdeling til børnene fra obs og behandlingsgruppen og §32 gruppen. 
Den del af byggeriet forventes færdigt omkring nytår 2019.  
Børnehave og vuggestuedelen er etape 7, så det laves som den sidste del, der er endnu ikke en tidsplan for 
hvornår det står færdigt, den forventes tidligst at stå færdig ultimo 2020.  
 
 
Budget distrikt øst 2019: 
Der er lavet budgetopfølgning pr. 30/4 og det ser fornuftigt ud. Indtil nu er vi reguleret/nedjusteret med kr. 2,3 
millioner pga færre børn, og der forventes at vi yderligere bliver reduceret med 1,3 millioner ifh. til manglende 
børn i distriktet – det er primært 0-2 års børn der er færre af end vi havde fået budget ud til.   

 
Forventet børnetal i 2019:  
Pt. er vi meget presset på børnetal, da vi har en del små huse med lavt antal børn. Det kræver megen styring for 
at ha’ det fulde overblik, det følges tæt.  
 
Faglige fyrtårne: 
Det er en del af den styrkede læreplan. Der er afsat midler til af uddanne folk. Opstart 2019 for pædagoger og 
afdelingsledere ca. en pædagog fra hver enhed. Der bliver lavet et forløb for dagplejere i 1. kvartal 2020.   
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Ifh. til den styrkede læreplan, skal bestyrelsen være en del af det. Tages op på næste møde 15/9. Mere om 
dette senere. 
 
Pædagogiske tilsyn:  
Der bliver ført tilsyn både i dagplejen og institutionerne. Der kommer en medarbejder ud fra Center for Børn og 
Skole i 6 timer i hver institution, derefter bliver der lavet en rating/bedømmelse, som der vendes tilbage med og 
der er opfølgning på tilsynene. Gitte er med til alle møderne. Efterfølgende bliver der fulgt op på det, på 
statusmøderne med afdelingslederne. 
I dagplejen er det afdelingslederne der udfører tilsynene. 

3. Opfølgning på princip for overgang mellem dagtilbud og skole.  
Der har været nedsat en arbejdsgruppe der har lavet 2 forskellige forslag til princip. De to forslag har været i 
henholdsvis dagtilbudsdistriktsbestyrelsen og skoledistriktsbestyrelsen. Skoledistriktsleder Anette Jensen 
Nedermark og Gitte har på baggrund af de to oplæg, udarbejdet et nyt oplæg som bestyrelsen godkendte. 

4. 
 
 

Opsamling på undersøgelsen omkring kommunalt frokosttilbud.  
Iflg. Dagtilbudsloven kan forældrebestyrelsen beslutte, at der oprettes forældrearrangerede 
frokost/madordninger i de enkelte dagtilbud.  
Drøftelse af hvordan bestyrelsen eller forældrerådene i de enkelte huse kan forholde sig til denne mulighed.  
Drøftet i bestyrelsen og der er en del dilemmaer i forhold til forældrearrangeret frokostordning, da vi har flere 
institutioner, hvor det vil blive meget svært at håndtere frokostordningen, da der ikke er plads og køkkener der er 
egnede til formålet.  

5.  Forældreråd – status på hvordan det fungere ude i de enkelte afdelinger: 
De fleste huse har forældreråd. Nogle steder er det meget svært at rekruttere nye medlemmer. 
Opfordring til at melde sig og være med til at lave nogle sjove arrangementer og støtter op om fællesskabet. 

6. Bestyrelsen efter 1. august 2019.  
Mona Fanø går ud, da Ida begynder i skole. Bitten Kanstup Anthonisen suppleant træder ind.  
Jess Pape går ud, da Hjalte begynder i skole. Hanne G. Eriksen suppleant træder ind.  
Stor tak for indsatsen og velkommen til de 2 nye. 

7. Valg til bestyrelsen 2019. 
Til efteråret skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer i næsten alle hus, bortset fra dagplejen og Spiren  
Enighed i bestyrelsen om at der laves et fælles møde hvor valgene bliver afholdt.  
 
Brain storm på hvordan valget kan afholdes:  
Evt. inviterer børnene med, hoppeborg. Låne hallen, aftensmad/spis sammen. Evt. låne Ffi’s redskaber. 
medarbejder kaldes ind. spaghetti og valg. Evt. spise i cafeteria. Undersøge om hallen er ledig i Abildgaard eller 
Arena nord eller FG 90, hvor der kan komme hjælpere derfra for at få nye medlemmer. Michelle tager fat i 
bestyrelsen (1 personale fra hvert sted eller lederen). Dialog med forældrene om de kommer eller ej, samt noget 
skriftligt. Hovederne lægges i blød. 
 
Flg. er på valg i 2019: 
Spiloppen - Tanja 
Øster Dahl – Mona træder ud, og Bitten Kanstrup Anthonisen træder ind som suppleant indtil valg 
Mælkevejen – ”Abed”  
Landbørnehaven – Kristina 
Humlebien - Jess træder ud og Hanne G. Eriksen træder ind som suppleant indtil valg 
Pilekvisten, Michelle 
Abildgaard – Stephanie 
§32 er der ikke en repræsentant fra  
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Obs – og behandling er der ikke en repræsentant fra  
8.  

Tak for et godt møde og ha’ en dejlig sommer  
 
 


