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Ex.ord. møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato:3. juni 2020  

kl. 17.00 – 19.00  

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: Toya Ahlefeldt Krag, Jannie Lindstrøm Nielsen 

  



 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 3. juni 2020 
 
Punkt mangler på dagsordenen– ”Temaer til dialogmøde den 16. juni 2020 med Børne- og 
Ungdomsudvalget. Godkendt at punktet tilføjes som pkt. 9 på dagsordenen. 
 

2.  Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Sara Larsen – præsentationsrunde 
 
Sara Larsen budt velkommen. Præsentationsrunde gennemført. 
Sara fik tilsvarende øvrige bestyrelsesmedlemmer, udlånt et eksemplar af DLO-publikationen 
”Forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner”  
 

3.  Referat fra møde den 11. marts 2020 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Referat godkendt og underskrevet. 

 

4.  Statusorientering om budget 2020, herunder budgetopfølgning pr. 30. april 2020 
Bilag: oversigt over børnetal 2020 Dagtilbudsdistrikt Syd pr. 4. maj 2020 
 
Distriktsleder informerede om forventet resultat 2020 - med og uden Corona udgifter. 
 
Minimumsnormeringer til udmøntning i 2020 – er matematisk fordelt til alle huse ud fra børnetal. 
Udmøntes pr. 1.8.2020. Samtidig reguleres husenes timetildeling ud fra forventet børnetal pr. 
1.8.2020. Justeringen betyder, at der tildeles flere timer til distriktet. 
 
Medarbejdere er allerede spurgt, om nogen ønsker flere timer eller færre timer, eller evt. ønsker 
at blive flyttet til andet hus. 
Følgende ændringer vedr. ansættelser er allerede aftalt:  
Pædagog fra Dagtilbudsdistrikt Øst, Anette Holst, flyttes til Børnehuset Sættravej pr. 1. august.  
Dagplejer i Dagtilbudsdistrikt Syd Mette Søndergaard, der i 2017-18 har gennemført pædagogisk 
assistentuddannelse flyttes til Hørby Børnehus pr. 1.8.2020 som pædagogisk assistent. 

30 timers stilling som pædagogisk medarbejder hos Børnehuset Sæbygårdvej og 20 timers 
stilling som pædagogisk medarbejder hos Brolæggervej slås op til besættelse 1. august 2020. 
Bliver der på Sættravej behov for flere timer i huset, er der et par medarbejdere i huset, der er 
interesseret i at gå op i tid. 
På Sæbygårdvej er der interesse for, at vuggestuedelen opnormeres fra 12 til 16 børn, idet det 
giver bedre mulighed for vuggestuens fordeling på grupper og det pædagogiske arbejde. 

 
Pt. er der i flere af distriktets huse midlertidigt ansatte på grund at særlige opgaver, bl.a. arbejde 
med skolegrupperne, der i år er særligt store.  
 

Vikar for dagplejer i Østervrå søges pt. – for perioden 15. oktober 2020 til 30. september 2021 
mens dagplejeren er på pædagogisk assistent uddannelse. 
 
Distriktsleder orienterede om proces for tilbygning til Dybvad Børnehave, så huset kommer til 
også at rumme 0 – 2 års pladser. 

 

5.  Statusorientering om personaleressourcen – herunder udmøntning af 
minimumsnormeringer 
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Se under pkt. 4 
 

6.  Corona Pandemien - orientering vedr. nedlukning og genåbning af distriktets dagtilbud 
 
Distriktsleder orienterede 
Tiden med nødpasning og genåbningsprocessen har været en stor opgave. Enkelte 
medarbejdere har været bange for at blive smittet, men alle er gået meget positivt ind i opgaven 
med nødpasning i perioden fra 12. marts til 15. april og efterfølgende i forbindelse med pasning 
efter genåbning den 16. april. 
 
Vi har gode elementer at bringe videre efter Corona – distriktsleder orienterede fra 
afdelingsledernes gennemførte analyse: ”Efter genåbningen – Hvad skal med i fremtidig praksis? 
Hvilke udfordringer vil det give? Hvilke tilpasninger vil det kræve? 
Samme evaluering gennemføres på P-møder i alle distriktets enheder – ud fra kerneopgaven / 
børneperspektivet 
 
Dagtilbudsbestyrelsen supplerede med følgende gode erfaringer fra ”Corona-
genåbningsperioden”: 
Vores børn kan nu selv huske sine ting – madpakker / tøj  
Det er meget nemmere/hurtigere at bringe og hente vores børn  
 
 

Ligesom ved ferieperioder var der ved genåbningen en del flere børn tilmeldt til pasning, end der 
havde fremmøde. Drøftet. 
 
Der laves sampasning grundlovsdag – foregår på Sættravej. Institutionen lukker kl. 12. 
 

7.  Dato for næste bestyrelsesmøde 
Det har været nødvendigt at aflyse det ordinære bestyrelsesmøde den 16. juni 2020, fordi der er 
sammenfald med tidspunkt for dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget. 
Næste ordinære møde er aftalt til 1. september 2020 

Evt. nyt mødetidspunkt i stedet for den 16. juni aftales. 
 

 
Mødetidspunkt 16. juni søges fastholdt – afventer tid og ramme for dialogmøde. Endeligt 
tidspunkt for næste møde meldes ud via mail. 
 

8.  Eventuelt 
Via mailkorrespondance i uge 17 mellem bestyrelsesmedlemmer er aftalt, at Randi Kvesel 
tilbyder sit kandidatur til Sundhedspanelet i stedet for udtrådte medlem Helle Sort Pedersen. 
På mødet orienterer Randi Kvesel om status. 
 
 
Randi orienterede om status. Det afventes, om Randi eller Marius skal sidde i 
Sundhedsudvalget. Randi følger op med orientering om endelig beslutning, på næste møde i 
Dagtilbudsbestyrelsen 
 
 
Punkt til drøftelse på næste møde: 
Evt. afvikling af pædagogisk dag i sensommeren, hvor det faste personale i dagtilbudet er 
erstattet af vikarer – eks. en dag fra kl. 12 
 

9.  
Temaer til dialogmøde 16. juni 2020 med Børne- og Ungdomsudvalget 
 

Drøftet. Der var enighed om følgende 2 temaer: 



 

 

 
 
Børns ret til at holde ferie 

Børns ret til at holde 5 ugers ferie med deres forældre og eventuel ekstra forældrebetaling hvis 
børnene ikke holder alle 5 uger.  

 

Hvad har vi lært efter Corona -  
Gevinsten ved, at vi har haft flere hænder – i forhold til: 

 ad hoc at kunne danne små børnegrupper og have fokus på børn, som har brug for 
ekstra opmærksomhed  

 Sygefraværet hos både børn og personale er dalet (mere tid til kerneopgaven, mindre 
stressende arbejdsdag, bedre hygiejne osv.) 

 

 

Med venlig hilsen 

Randi Kvesel 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


