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Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: 4. september 2018 

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Susanne Wøhlk Oktay  
 
 

Annie Larsen 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 

Børnehuset Brolæggervej Mette Sofie Kirkedal Jensen 

Dagplejen Isabella Albertsen 

Dagplejen Karina Boel Thomsen 

Dybvad Børnehave Henriette Olesen 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård  

Voerså Børnehave Stinne Vejby Engbjerg  

Dagtilbudsbestyrelsens sekretær: distriktsleder Caroline Skjoldborg 
Referent: Inger Dam 

Fraværende: Inge Frederiksen, Susanne Wøhlk Oktay 

  



 

Dagsorden 

1.  Velkommen til Mette Sofie Kirkedal Jensen, der som 1. suppleant indtræder i 
dagtilbudsbestyrelsen i perioden 1. august 2018 til 31. december 2018.  
Mette Sofie træder ind i stedet for Peter Christensen, der var valgt for perioden 2018/2019, men 
som er trådt ud af bestyrelsen, idet han ikke mere har børn i dagtilbud i Dagtilbudsdistrikt Syd.  
 

Mette Sofie budt velkommen. 
Præsentationsrunde gennemført. 
 
Distriktsleder orienterede om, at Susanne Wøhlk Oktay har valgt at udtræde af 
dagtilbudsbestyrelsen. 

Næste suppleant på listen, Annika Baastrup indkaldes til at indtræde i bestyrelsen. 
 

2.  Valg af næstformand 
På det konstituerende møde i januar 2018 blev Peter Christensen valgt som formand for 
dagtilbudsbestyrelsen og Karina Boel Thomsen valgt som næstformand. 

Karina Boel Thomsen indtræder som formand i den resterende del af 2018 og hermed skal der 
vælges ny næstformand for den resterende del af 2018. 
 

Stinne Vejby Engbjerg valgt som næstformand i den resterende del af 2018. 

 

3.  Referat fra møde den 6. juni 2018 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen tilkendegav, at de gerne så en uddybning af referatet under 
pkt. 7. 
Godkendelse af referat udsat til 30. oktober 2018. 

 

4.  Statusorientering om budget 2018, herunder personalesituationen 
 

Distriktsleder orienterede om forventninger til distriktets budget 2018 – beregnet pr. 31. august 
2018. Tidspunktet er sammenfaldende med den sidste af kommunens to årlige 
budgetopfølgninger. 
En af 2018 udfordringerne i budgettet har været en centralt nødvendig nedjustering af 
budgettildeling pr. barn.  
I april 2018 forventede distriktet at komme ud af regnskabsåret 2018 med et rimeligt stort 
underskud. I budgetopfølgningen pr. 31. august viser det forventede underskud et lille fald i 
forhold til april forventningen. Forskydningen skyldes, at der hele vejen rundt har været meget 
fokus på at minimere forbruget.  
En af distriktets store udfordringer er stadig distriktets store geografiske område og hermed ikke 
mulighed for på kryds og tværs i distriktet at kunne udnytte ledige dagplejepladser.  
 
Distriktet har også fået nye budgetmæssige udfordringer siden april 2018. Bl.a. har to 
medarbejdere opsagt deres stillinger hen over sommeren, hvilket betyder udbetaling af opsparet 
feriegodtgørelse. I løbet af sommeren har distriktet også fået tre (ikke arbejdsrelaterede) langtids 
sygemeldinger i funktioner, hvor vi ikke kan undgå at benytte vikar. 

Generelt fortsætter vi resten af året den kraftige opbremsning, hvor muligt. 
 

Distriktsleder orienterede om justeringer i husenes bemanding, herunder om midlertidigt 
ansættelse af vikarer for sygemeldte medarbejdere. 
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Distriktsleder orienterede om status på etablering af 0-2 års pladser i Hørby Børnehus. Pt. er 2 
børn startet i gruppen og yderligere 2 børn følger inden for 1 måned. 

 

Planlægningsproces i forbindelse med etablering af 0 – 2 års pladser i Dybvad Børnehave 
forventes igangsat i efteråret 2018. 

 

Drøftet muligheder og kriterier for at have seniorjobberer og personer i løntilskud/praktik i 
distriktet. 
 

Statusorientering taget til efterretning. 
 

5.  Evaluering af ”lukkedage og sampasning” og godkendelse af udkast til ”lukkedage og 
sampasning” 2018/2019. 
Dagtilbudsbestyrelsen besluttede på møde den 6. juni, at ”lukkedage og sampasning” evalueres 
minimum 1 gang årligt – første møde efter sommerferien – og samtidig fremlægges plan for det 
kommende år til godkendelse. Følger skoleåret. 

Distriktsleder fremlagde statistik for planlagt fremmøde og faktisk fremmøde uge 28, 29 og 30. 
 
Distriktsleder orienterede om, at ledelsen i distriktet ser en tendens til, at børn kun holder 
sommerferie i 14 dage (de 2 sampasningsuger) mod forventeligt 3 uger og det sætter pres på 
bemanding af husene, når personalet skal afvikle sommerferie. 

Drøftet plan for ”lukkedage og sampasning” for 2018/19, herunder om sommerferie sampasning 
skal udvides til at omfatte 3 uger. 
 
Bestyrelsen tilkendegav, at de er positive i forhold til at udvide sommerferie sampasning til at  
omfatte 3 uger. Bestyrelsen var dog usikker på, om den ekstra sampasningsuge skal være i uge 
28 eller 31.  
Som aftalt har distriktsleder efter bestyrelsesmødet drøftet, hvilken uge – 28 eller 31 – der kunne 
være det mest optimale at supplere sampasning med. 
AFDL anbefaler, at det bliver uge 31, idet tendensen er, at der både fra børn og personale er 
flere ferieønsker til uge 31 end uge 28. I vurderingen har man været opmærksomme på, at 1. 
august typisk falder i uge 31. 

Udkast til oversigt ”lukkedage og sampasning” 2018/2019 udarbejdet og eftersendes, så snart 
det er endeligt afklaret, hvornår SFO’er i Distrikt Syd holder lukket i 2019. 

Udkast forelægges til godkendelse på næste møde i dagtilbudsbestyrelsen den 30. oktober 
2018. 

 

6.  Borgergruppen ”Birgits børn” 
Drøftelse i forlængelse af forældreinitiativet ”Borgergruppen Birgits børn” 
 
Uden i øvrigt at tage stilling til det anvendte medie tilkendegav bestyrelsesmedlemmer, at det er 
godt, at politikerne gøres opmærksom på, at dagtilbudsområdet er økonomisk meget trængt –. 
 

Bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de tager afstand fra ord i Facebook gruppen som eks.   
”mistrivsel”. Bestyrelsesmedlemmer har på intet tidspunkt i deres daglige gang i deres barns 
institution/dagpleje oplevet børn, der mistrives i deres pasningstilbud. 
Bestyrelsesmedlemmer ser, at Facebook aktiviteten kan være et tegn på forældres frustrationer 
over besparelsesrunder og politiske tilkendegivelser i forhold til budget 2019. 

 
Distriktsleder orienterede om, at afledte ord som ”tavshedskultur”. har affødt et ekstra kommunalt 
fokus på at sikre sig, at alle medarbejdere er bekendt med, at alle ansatte har ret til at ytre sig – 
at man på EGNE vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte PERSONLIGE meninger 
og synspunkter. 
Emnet har således været drøftet i MED-sammenhænge (interne kommunale fora om 



medarbejderes MEDindflydelse/MEDbestemmelse. Disse fora er sammensat af tillidsvalgte 
medarbejdere og ledelsesrepræsentanter. 

 
Rammen for offentligt ansattes ytringsfrihed kan bl.a. ses i Justitsministeriets vejledning af 
oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed. 
 

7.  Punkter til dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 11. september 2018 
Børne- og Ungdomsudvalget har inviteret til dialogmøde med dagtilbud i Frederikshavn 
Kommune, både kommunale og selvejende/puljeinstitutioner. Deltagere i dialogmødet er Børne- 
og Ungdomsudvalget, bestyrelsesmedlemmer og ledere af dagtilbud. 

Udvalget har bedt om, at eventuelle spørgsmål af politisk karakter sendes til Børne- og 
Ungdomsudvalget via Center for Børn og Skole senest 5. september. 

1. Hvilke overvejelser ud over det økonomiske incitament har udvalget haft i forbindelse 
med ønsket om - fra 2019 -  indskrivning af børn på 2 år og 10 mdr. i børnehave? 

2. Idet forældrebetalingen udgør 25% af udgiften til en dagtilbudsplads – har udvalget 
overvejet om det kan svare sig at ”forøge” budgetrammen til dagtilbud og hermed også 
forøge forældrebetalingen?  

3. Hvordan forholder udvalget sig til den – efter bestyrelsens opfattelse - stigende 
efterspørgsel efter private pasningstilbud? 

8.  Distriktsbestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd  
Distriktsbestyrelsens principper som godkendt på bestyrelsens møde den 2. marts 2017 er: 

 Børn lærer at respektere hinandens forskelligheder 

 Børn bruger og udfordrer alle sanser 

 Der er plads og tid til leg – ude og inde 

På mødet i marts 2017 blev også noteret idé til kommende princip-drøftelse: ”digitale 
læringsmuligheder i dagpleje og institutioner” samt ”natur ude og natur inde” 

I marts 2017 tilkendegav den siddende distriktsbestyrelse også, at institutionernes månedsplaner 
giver et godt overblik og gør det muligt for alle at se sammenhængen mellem læreplaner og 
institutionens fokus/aktiviteter, samt er en god mulighed for at skabe rød tråd mellem 
distriktsbestyrelsens principper og praksis. 

 
På Distriktsbestyrelsens møde den 26. februar blev besluttet, at punktet genoptages den 24. april 
med henblik på  

- drøftelse, om principper skal suppleres 
- drøftelse af princippernes synlighed og målbarhed 

Referat 24.04.2018: 
Aftalt, at Distriktsbestyrelsens principper formidles til de enkelte dagtilbud i distriktet med henblik 
på, at punkterne sættes på dagsorden til et personalemøde, så bestyrelsen kan få returmeldinger 
om, hvordan de enkelte dagtilbud udmønter bestyrelsens principper. 

Distriktsbestyrelsen ønsker formuleret et princip omkring ”digital dannelse”. 

Punktet genoptages på næste møde. 
 
Referat 06.06.2018: 
Principper formidlet til de enkelte huse/legestuegrupper - planlagt drøftet på personalemøder i 
uge 24. Distriktsleder orienterer på næste møde.  

 
Drøftelse omkring formulering af princip vedr. ”digital dannelse”. 
Distriktsleder anbefalede bestyrelsens medlemmer at besøge www.KL.dk  i forhold til at hente 
viden omkring ”digital dannelse”, herunder dilemmaer. 

http://www.kl.dk/
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Se bl.a. dialogkort via dette link: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81274/cf_202/Dialogkort_-_Digital_dannelse.PDF  

 
Princip vedr. ”digital dannelse” kan bl.a. være med til at danne baggrund i forhold til fordeling af 
distriktets årlige budgetramme. 
Forslag til formulering af princip: ”Børn lærer at begå sig digitalt – både leg og læringsmæssigt” 

Bestyrelsens medlemmer opsøger inspiration fra KL m.v. og drøftelsen fortsættes på næste 
møde. 

Referat 04.09.2018: 

Punktet udsat til næste møde. 
 

9.  Barndommens Gade 2018 - Orientering om Frederikshavn Kommunes konference i 
Skagen den 19. – 21. september 2018 
 
Distriktsleder orienterede om Dagtilbudsdistrikt Syds deltagelse i konferencen: 
Pædagogisk værksted – på konferencen er der torsdag eftermiddag mulighed for 
konferencedeltagerne at deltage i et pædagogisk værksted. Dagtilbudsdistrikt Syd v/distriktsleder 
og 2 afdelingsledere er tovholder på værkstedet ”børns leg og digitalisering”  
Stande på konferencen – som konferencedeltagere kan besøge i alle pauser.  
Dagtilbudsdistrikt Syd deltager med en stand, der viser, hvordan distriktet har arbejdet med 
temaet ”LEG” i løbet af året. 
Medarbejder besøg på konferencen – lige som øvrige distrikter vil Dagtilbudsdistrikt også på 
skift sende så mange medarbejdere, som det kan lade sig gøre, til Skagen, så de får mulighed 
for at høre de forskellige foredrag der er på konferencen. 
 
I næste uge sendes orienterings-mail ud til forældre vedr. distriktets deltagelse i konferencen 
”Barndommens Gade 2018”. 
 
Orientering taget til efterretning. 
 

10.  Dagsorden til stort forældremøde den 19. november 2018 
På mødet drøftes dagsorden til stort forældremøde. 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at mødet afholdes som et fyraftensmøde kl. 17 – 19 og at 
forældre adviseres via Tabulex om tidspunkt. Endelig dagsorden forventes formidlet i slutningen 
af oktober 2018. 
 

Dagsorden drøftet. 
Stikord fra drøftelse: 
formandens beretning 
Årets tema i dagtilbud: leg 
Valg til bestyrelsen 
 
Punktet genoptages på næste møde med henblik på udarbejdelse af endelig dagsorden til 
mødet. 
 

11.  Eventuelt 
Frederikshavn Kommune har i foråret 2018 fået ny hjemmeside. Dagtilbudsdistrikternes 
hjemmesider var en del af kommunens gamle hjemmeside og er derfor lukket ned med 
udgangen af juli måned 2018. Erstattes senere af ”AULA” – et nyt system, der bliver fremtidens 
kommunikationssystem i folkeskoler og dagtilbud.  

Referater fra møde i dagtilbudsbestyrelser offentliggøres indtil videre via Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside, se https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-
vuggestue-og-boernehave/foraeldreindflydelse-i-dagpleje-vuggestuer-og-boernehaver/  

 
Taget til efterretning. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81274/cf_202/Dialogkort_-_Digital_dannelse.PDF
https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/foraeldreindflydelse-i-dagpleje-vuggestuer-og-boernehaver/
https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/foraeldreindflydelse-i-dagpleje-vuggestuer-og-boernehaver/


 

Distriktsleder orienterede om et arbejdsgruppe arbejde pt. vedr. mulighed for planlagt gæstepleje 
i institutioner – dvs. gæstepleje for ældste dagplejebørn i institutioner, hvor barnet efterfølgende 
skal gå. Bestyrelsen orienteres yderligere, når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

Karina Boel Thomsen 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


