
Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Nord Dagtilbud, tirsdag den 27. februar 2018 

 

Referat: 

Ad1. Sidste nyt fra: 

a) Distriktsleder: Bardommensgade 2018 finder sted i Skagen Kultur og Fritidscenter i dagene 19. til 

21. september, med bl.a. følgende foredragsholdere: Emeritus, Ph.d. Carsten Jessen, Børneforsker 

Erik Sigsgaard, Jazzmusiker og X Faktor dommer Thomas Blachmann, Lektor Hans Henrik Knoop, 

m.fl. Årets tema er LEG hvilket også i Distrikt Nord er indsatsområde, sammen med mobning. 

Ved siden af Barndommens Gade og indsatsområderne Leg og mobning, arbejdes der i såvel 

husene som dagplejen med KVALID. 

b) Formanden: Orienterede omkring fremtidige dialogmøder. Der er dialogmøder løbende mellem 

politikerne og formænd fra de forskellige distrikter. Desuden er der dialogmøder, hvor hele 

bestyrelsen kan deltage eller formanden og distriktslederen deltager. Hvis man som 

bestyrelsesmedlem har noget som formanden skal bringe med til dialogmøderne, kan det tages op 

på bestyrelsesmøder, eller man kan sende en mail til formanden. 

c) Personalet: Dagplejen har fået alle medarbejdere screenet  i forbindelse med et IT projekt som er 

kombineret med et senere dansk forløb, for de medarbejdere der ud fra screening måtte have 

behov. Alle dagplejer har i forbindelse med IT projekt fået en Ipad + Iphone. Såvel screening med 

efterfølgende dansk kursus, It kursus og tilførsel af IPad og IPhone ser man i dagplejen som et stort 

løft i dagligdagen. I husene arbejdes der som i dagplejen med leg og mobning, ligesom der er andre 

opgaver som de enkelte huse og dagplejere er optaget af. Trods oplevelsen af travlhed og få 

hænder fortæller personalet at der er en meget positiv ånd også på tværs af enkelte huse og huse 

og dagplejere. 

 

Ad. 2. Økonomi 

a) Årsberetning/afslutning af 2017 budget, som kom ud med et lille plus på kr. 26.000,-, hvilket 

bestyrelsen fandt som et flot resultat. 

b) Distriktslederen gennemgik, hvordan budgettet er sat sammen ud fra indekseringstal, hvilket kort 

betyder pengene følger barnet. Bestyrelsen er bevidst omkring efter gennemgang, at der ikke er 

meget at gøre godt med, men syntes personalet ud fra givne rammer, løser opgaven omkring 

børnene på en god måde. 

c) Forhøjelse af forældrearrangerede frokostordning: Denne ordning eksisterer i Bilekrattet og har 

haft en betaling for de børn der er med i ordningen på kr. 350,- pr. mdr. Ordningen har været 

uændret i pris siden 2010. Distriktslederen ønsker betalingen hævet til kr. 400,- Beslutning at prisen 

pr. 1. august 2018 hæves fra kr. 350,- til 400,-, dette meldes ud til forældre som er medlem af 

ordningen. 

 

 

 

Ad 3. Høringssvar i forhold til det politiske system: 



a) Distriktslederen orienterede omkring hvad hørringssvar er og hvor vigtig en del det er i en 

demokratisk proces/forløb. 

b) Bestyrelsens holdning i forhold til nuværende hørringssvar: Styrelsesvedtægter, som kort blev 

drøftet, bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til udsendt styrelsesvedtægt. 

c) Handlinger i forhold til fremtidige høringssvar: Da der ind imellem kommer høringssvar i mellem 

bestyrelsesmøder, kan det være svart at få samlet hele bestyrelsen, bestyrelsen vedtog derfor, at 

når sådanne høringssvar kommer udarbejder formand/distriktsleder høringssvar, som mailes til 

bestyrelsesmedlemmer som på mail kan svare tilbage hvis ændringer i forhold til det skrevne, inden 

svar til forvaltning. Kan dette ikke nå at finde sted inden frist for svar, udarbejder 

formand/næstformand og distriktsleder svar, som orienteres om på først kommende møde i 

bestyrelsen. 

4. Læringshjul og disses opbevaring/arkivering: 

Når forældre udfylder læringshjul elektronisk bliver disse opbevaret/arkiveret hos Rambøll/KL, der var i 

bestyrelsen bekymringer omkring dette, set ud fra sager hvor personfølsomme papirer var endt forkerte 

steder. Forvaltningen har undersøgt på sagen, og er i gang med en kraftig opstrmning omkring 

datalovgivningen. Efter oplyste fra forvaltningen, er der styr på opbevaringen, hvilket svar bestyrelsen 

sætter sig tilfreds med. 

Eventuelt: Intet at bemærke. 

 


