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Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato:1. september 2020  

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Majbritt Kallehauge 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Brolæggervej Sara Larsen 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 

Dagplejen Toya Ahlefeldt Krag 

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: afbud fra Toya A. Krag 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 1. september 2020 
 
Dagsorden godkendt 
 

2.  Referat fra ex.ord. møde den 3. juni 2020 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Referat godkendt og underskrevet 

 

3.  Statusorientering om budget 2020, herunder personalesituationen 
Bilag: oversigt over børnetal 2020 Dagtilbudsdistrikt Syd pr. 21. august 2020 
 
Distriktet er stadig obs på, at vi skal have øget fokus på hygiejne og rammer i forhold Corona-
truslen og i den forbindelse har vi stadig ekstra medarbejdere inde flere steder i forhold til 
ekstraarbejde/rengøring af legetøj osv. 
Budgetopfølgningsproces pågår pt.  
Ansættelser i minimumsnormeringer for 2020 er på plads. 
Forventet børnetal 2020 er faldet fra forventet tal pr. 30.4. til forventet pr. 31.8. 
Vuggestuenormeringen på Sæbygårdvej er øget fra 12 til 16. Sæbygårdvej har på denne måde 
bedre mulighed for at tilpasse størrelse på børnegrupperne i forhold til personalenormering. 
 
Jonas Thomsen ansat pr. 1.9.2020 (i dag) som ny afdelingsleder i Voerså Børnehus.  
 
Stillingsopslag afdelingsleder i Hørby og Dybvad slås op 2.9. - med forventet ansættelse pr. 1. 
november.  
Samtidig ansættes en pædagog med koordinatorfunktion i Dybvad Børnehus. Til at støtte 
afdelingsleder for Hørby Børnehus og Dybvad Børnehave. 
 

I efteråret placeres en 15 timers opgave som tilsynsførende vedr. private pasningsordninger i 
vores geografiske distrikt. Forventes placeret hos en afdelingsleder. 

CASJ orienterede om status på etablering af 0 – 2 års pladser i Dybvad Børnehave. Pladser 
forventes klar 1. kvartal 2021. 

 

4.  Planlægning vedr. afvikling af valg til bestyrelsen. 
Der er forhåndsvarslet ”stort forældremøde” den 19. november 2020. 
 
På grund af Corona ændres ”stort forældremøde” den 19. november 2020 til et valgmøde – et 
fyraftensmøde, hvor dagsordenen er: ”Formandens beretning” + ”valg til dagtilbudsbestyrelsen 
2021”. 

Der skal vælges kandidater til at dække følgende: 

 Børnehuset Sæbygårdvej 2021 

 Dagplejen 2021/2022 

 Dybvad Børnehave 2021/2022 

 Hørby Børnehus 2021/202022 

 Voerså Børnehus 2021/2022 

 Samt 2 suppleanter til daginstitutionerne og 1 suppleant til dagplejen 
  

Når tid og mulighed er til stede, vil afdelingslederen i det enkelte dagtilbud i Dagtilbudsdistrikt 
Syd invitere dagtilbuddets forældre til et forældremøde. Der afholdes fyraftensforældremøder i de 
enkelte huse. Afdelingsledere er tovholder på at indkalde.  
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5.  Evaluering af ”lukkedage” og sampasning i Dagtilbudsdistrikt Syd i perioden september 
2019 – august 2020 med henblik på beslutning af plan for perioden september 2020 – 
august 2021. 

Bilag: 
Oversigt over ”Lukkedage og sampasning 2019/2020 
 
 
Afdelingsledernes erfaringer fra årets ferieplanlægninger har været, at der bruges mange 
administrative ressourcer på ferieplanlægning og ved endeligt fremmøde viser det sig, at der er 
STORT frafald i fremmødte i forhold til meldinger om behov for pasning. 

Pct. 
fremmødte af 
tilmeldte børn 

Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 

Vuggestue 86,4% 87% 90% 81,5% 100% 

Børnehave 77,5% 30% 58% 61,3% 83,3% 

Distriktet ser ikke behov for ændringer vedr. ferieperioden mellem jul og nytår og de 3 dage før 
påske, men ved vinterferien, sommerferien og efterårsferien anbefaler distriktet, at Børnehuset 
Brolæggervej, Børnehuset Sæbygårdvej og Børnehuset Sættravej alle holder åbent for pasning. 
Hørby Børnehus og Dybvad Børnehave og Voerså Børnehus fortsætter sampasning som i 
planen for 2019/20. 
 
Dagtilbudsbestyrelsen godkendte plan for ”lukkedage” og sampasning 2020/2021 – gældende fra 
juleferien 2020. Planen publiceres til alle forældre via Tabules 

Plan for 2020/2021 evalueres i Dagtilbudsbestyrelsen i august/september 2021. 
 

6.  
Drøftelse/beslutning vedr. institutionernes ønske om at afvikle pædagogisk dag i 
sensommeren 2020 

På mødet den 3. juni blev besluttet at sætte punkt på dagsorden, hvor dagtilbudsbestyrelsen 
drøfter/beslutter muligheden for, at institutionerne evt. en dag i sensommeren 2020 holder 
pædagogisk dag for husets faste medarbejdere på en hverdag.  

Forslaget går på at forældre opfordres til selv at sørge for pasning og hvis dette ikke er muligt, vil 
institutionen sørge for, at det faste personale i dagtilbuddet er erstattet af vikarer. 
 
Dagtilbudsbestyrelsen besluttede ud fra ovennævnte, at det er OK med 1 – 2 hele lukkedage i en 
institution i Dagtilbudsdistriktet, i løbet af et år, i forbindelse med afvikling af pædagogisk dag. 
Bestyrelsen ønsker, at der meldes ud i god tid inden lukkedagen/pædagogisk dag og foreslog i 
samme forbindelse, at evt. lukkedag(e) afvikles på det samme tidspunkt, år efter år. 
 

7.  Drøftelse af fremtidigt samarbejde mellem Dagtilbudsbestyrelsen og Forældrebevægelsen 
”Hvor er der en voksen” 
 
Randi Kvesel orienterede om Forældrebevægelsens opslag på forældreopslagstavler i 
institutioner, omkring indsamling af bamser som en happening, for at sætte fokus på, at der 
ønskes flere varme hænder i dagtilbud. 

Bestyrelsen ser en mulighed for, at vi alle kan hjælpe med at sikre flere varme hænder i 
institutionen. – bl.a. ved at vi har fokus på at give retvisende beskeder om behovet for pasning – 
eks. i forbindelse med ferieperioder. 

Dagtilbudsbestyrelsen er åben over for alle forældrehenvendelser. 
 

8.  Opdatering af bestyrelsens årshjul for 2020 
Bilag: udkast til årshjul 
 
Årshjul opdateret jf. faldne bemærkninger. 
 



 

 

Besøgsrunde gennemføres 6. oktober 2020 (er efter mødet aflyst på grund af Corona) 
Følgende deltager i besøgsrunden: Randi, Mette, Karina, Majbritt k.  Inge F. Susanne, Sara 
Besøgsrunden begynder kl. 17 i Voerså og rækkefølgen er Voerså Børnehus – Dybvad 
Børnehave – Hørby Børnehus – Børnehuset Sæbygårdvej – Børnehuset Brolæggervej. 
Der er mad og vand på turen. 
 

9.  Eventuelt 
 

 Nyt medlem af Sundhedspanelet -  
Randi Kvesel orienterer om, hvem der er valgt til panelet: 
Medarbejder fra Dagtilbudsdistrikt Frederikshavn Vest er valgt. 
 

 Princip for forældresamarbejde og kommunikation 
Udsat til næste møde 
 

 Ansættelsesudvalg vedr. ansættelse afdl. for Hørby og Dybvad 
Distriktsleder, formand for bestyrelsen Randi Kvesel + forældrerepræsentant + 
afdelingsleder- og medarbejderrepræsentanter 
 

 

Med venlig hilsen 

Randi Kvesel 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 

 

 

 


