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Referent: Tia Toft Piilgard 

Ordstyrer: Thomas P. Levorsen 

Deltagere: Karin Holm Hansen, Thomas Levorsen, Hanne Holmberg, Laila Hybholt Pedersen, Pernille 

Thomsen, Tanja Larsen, Mette Rønnest Yde, Mette Møller Sørensen, Trine La Cour Kostending, Helle Strøm, 

Lisa Hansen 

Fraværende: Max Jensen 

 

1.  Godkendelse af referat Godkendt og underskrevet 

2.  Orientering fra Karin 

 Framelding fra 
medlem 

 Trivselsundersøgelse 

 Sommerferie 

 Dialogmøde d. 11/9-
18 – Hele 
bestyrelsen 

 Max Jensen, suppleant har trukket sig fra 
bestyrelsen pga. job. 
 

 Hver 3. år skal der laves en trivselsundersøgelse 
blandt medarbejderne via anonyme 
spørgeskemaer. 15. november er der indkaldt til 
møde ift. tilbagemelding på undersøgelsen for 
hele kommunen. 
I december og januar bliver der sat handleplaner 
i værk ift. trivselsundersøgelsen – disse bliver 
lavet i samarbejde med APV’en. 
 

 Evaluering af sommerferie; Afd. lederne har 
sparet på antallet af medarbejdere på arbejde, 
og fået det til at passe nogenlunde med antallet 
af fremmødte børn. Feriesammenlægningen i 
husene har i det store hele fungeret godt. 
En forælder har dog oplevet, at det har været 
svært for hendes barn i vuggestuen i Lærkereden 
i sommerferien. Det var ikke det kendte 
personale, som var på arbejde, og derfor var der 
nogen utryghed ved de nye ansigter. Der stilles 
spørgsmål til om afviklingsperioden for 
ferieafholdelse kan forkortes, sådan at perioden 
uden det kendte personale bliver kortere? Karin 
og personalerepræsentanterne forklarer, at 
dette ikke kan lade sig gøre, da ferieafviklingen 
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allerede nu kører efter en stram tidsplan. 
Derudover stilles der spørgsmål til om det er 
muligt at informere forældrene, om hvornår det 
pædagogiske personale afholder ferie, så 
forældrene har mulighed for at forberede 
børnene på, hvem der er på arbejde og selv finde 
ro ved det. Der var enighed om at det er en god 
idé.  
 

 Dialogmøde d. 11. september – der er kun 2 fra 
bestyrelsen, som ikke har mulighed for at 
deltage. Tia tilmelder deltagerne. 
 
Laila Hybholt vil i forbindelse med dette 
dialogmøde fremsende et spørgsmål vedr. 
fordelingen af de 2-sprogede børn i distriktet. 
Hånbæk er meget presset ift. de 2-sprogede 
børn, grundet den ekstra tid samt ressourcer der 
ligger i arbejdet med disse børn. Hånbæk har i 
skrivende stund 40% 2-sprogede børn, og de 
føler at de ikke kan rumme mere. Bestyrelsen er 
enig i at dette emne skal rejses som et spørgsmål 
til dialogmødet, sådan at denne udfordring kan 
blive synliggjort. Laila formulerer spørgsmålet, og 
Tia sender det til Pia Lyngø Sørensen – alle 
bestyrelsesmedlemmer skal være CC på mailen, 
sådan at alle er informeret. Samtidig spørger vi 
ind til dagplejers arbejdstid og evt. mulighed for 
afholdelse af møde – opfølgning på første 
bestyrelsesmøde i 2018. 
 

3.  Orientering fra Thomas 

 Bangsbo/Skoven 

 Dialogmøde d. 21/8-
18 

 Information vedr. Børnehuset Bangsbo og 
Skoven – tiden for hvornår børnene i 
skovbørnehaven er ændret fra 9-13 til 9-13.30. 
Denne ændring er lavet, sådan at personalets 
pauser og skov-børnenes hjemkomst til huset 
passer bedre sammen.  
Den samlede normering i de 2 huse holder 
næsten, da der er blevet tilmeldt lidt flere børn i 
Bangsbo.  
Det foreslås at man undersøger om linjerne 
mellem Bangsbo og Skoven kan ”blødes lidt op”, 
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sådan at man evt. kunne have mulighed 
ændre/melde til og fra med hvilke børn der går 
på ”skov-stuen”.  
Til næste møde skal det tages op hvilke tiltag vi 
skal gøre brug af for at styrke markedsføringen af 
Skovbørnehaven. 
 

 Thomas var til uformelt dialog møde i tirsdags 
med udvalget. Ud fra sidste dialogmøde har BUU 
valgt at udsætte vision/mission for skolen, da 
både dagtilbud, skole og familieafdeling står på 
BBU. Der blev drøftet at der bliver en mulighed 
for en deltidsplads til et barn, hvis mor/far er på 
barsel, i den nye dagtilbudslov. Dette gælder fra 
1/1 2019. Der blev talt en del om budget – der er 
et stort pres på dagtilbudsområdet. Udvalget vil 
til budgetforhandlingerne kæmpe for, at der ikke 
skal spares yderligere på vores område. 
Overordnet bliver det kæmpet hårdt for 0-6 års 
området. Det var et rigtig godt møde, hvor de 
kom omkring en del  
Ift. hvordan kommunens samlede budget 
fordeles, skal man være klar over at staten 
bestemmer over ca. 80% af budgettet, og at det 
ikke er muligt at tage penge fra anlægsbudgettet 
og lægge oveni driftsbudgettet. 
Der bliver spurgt ind til hvordan fremtiden ser ud 
for dagplejerne i landdistrikterne. Karin gør det 
klart at dette ikke er besluttet på nuværende 
tidspunkt. Vi ved ikke noget om dette før budget 
2019 er vedtaget i oktober. 

4.  Borgergruppen ”Birgits 
Børn” 

 Orientering fra Karin 
og Thomas 

 Hvordan forholder vi 
os bedst ift. dette? 

 Thomas har sammen med de øvrige formænd 
afholdt flere møder, hvor de bl.a. også har talt 
om kvalitet i dagtilbuddet, som netop er et af de 
emner som Borgergruppen Birgits Børn stiller 
spørgsmål ved. 
Thomas’ tilgang som formand, har været at han 
ikke er gået ind i diskussioner/enkeltsager 
hverken ift. Birgits Børn eller andre. 
Personalerepræsentanterne i bestyrelsen 
forklarer, at det pædagogiske personale i husene 
holder sig neutrale, men vil dog føle det som et 
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tillidsbrud, hvis forældrene vælger at ”hænge 
episoder ud” på nettet, frem for at komme til 
dem. 
Borgergruppen Birgits Børn har forespurgt om de 
må have lov til at hænge materiale op i 
institutionerne. Bestyrelsen skal være med til at 
bestemme hvad vi vil signalere udadtil, ift. hvad 
der bliver hængt op af materiale i husene? 
 
Opslaget fra Borgergruppen Birgits Børn – skal vi 
have det op i husene/dele rundt til forældrene?? 
Der er bekymring om hvorvidt vi/institutionerne 
vil kunne komme i klemme senere hen i 
debatten, hvis det bliver set som at vi bakker op 
om gruppen, og deres udtalelser. 
Bestyrelsen giver lov til at opslaget bliver hængt 
op i husene. 
Det er vigtigt at fremhæve at det er 
borgergruppen der sørger for ophængning – ikke 
det pædagogiske personale! 
Bestyrelsen giver det pædagogiske personale og 
afdelingslederne kompetence til at træffe 
afgørelser om, hvad der må hænges op i husene. 
 

 Ift. folderen ”god håndtering af børnefravær” – 
der skal laves en beskrivelse af hvorfor den ligger 
på Tabulex, og hvordan forældrene skal forholde 
sig til den. Tia skal lave beskrivelse og lægge på 
Tabulex. 
 

5.  Principper ift. at arbejde 
med at skabe rum/plads og 
ro til fordybelse for 
børnene 

 Stilletid/Børne-yoga 

 Bestyrelsen har mulighed for at lave nogle 
overordnede principper for hvad der bliver 
arbejdet hen imod i husene. 
Ift. stilletid/meditation bliver det nævnt at der i 
Mary Fonden – Fri for Mobberi er mange gode 
redskaber, som man kan bruge i praksis i 
hverdagen.  
Laila fortæller, at på deres stue bliver der hver 
dag praktiseret stilletid, og den samme 
instrumentale sang bliver afspillet hver dag inden 
spisetid. Lyset bliver dæmpet og der er helt stille. 
Dette fungerer super godt, og børnene 
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efterspørger det, hvis der en dag ikke har været 
mulighed for det. 
Karin og Tia udformer et princip ift. ovenstående, 
og sender ud sammen med dagsordenen til 
næste møde. Princippet skal være gældende for 
hele distriktet. 

6.  Principper for legestue i 
Dagtilbudsdistrikt Vest 

 Forbered idéer 
hjemmefra 

 Forespørgsel fra en forælder: Hvorfor holder vi 
heldags-legestue? 
Karin spørger – hvad er værdien i legestuen for 
børnene i dagplejen? 
En stor værdi er det sociale samvær. Det har stor 
værdi, at børnene har mulighed for at lege med 
jævnaldrene børn i legestuen, hvilket de ikke 
altid har i egen gruppe. 
Det er har en stor værdi at børnene og 
forældrene kommer til at kende det hus hvori 
legestuen afholdes samt har mulighed for at 
møde de øvrige forældre. 
Det har stor værdi, at dagplejerne har mulighed 
for faglig sparring, når de er i legestue. Det giver 
dagplejerne mulighed for at opfylde de krav der 
ligger omkring læreplaner og KVALid. 
Det er kun legestuen i Ravnshøj, hvor børnene 
ikke bliver afleveret og afhentet i legestuen. 
Dette er der mulighed for at ændre på, når de 
nye lokaler tages i brug i Troldehøj. 
Der er enighed om at give ledelsen mulighed for 
at differencer mødetiden i legestue. Det er vigtigt 
at man kommer afsted. 

7.  Forældreråd: 

 Hvordan sætter vi 
forældrerådene i 
spil ift. bestyrelsen? 

 Det er vigtigt at rådene kommer i spil. 
Hvem er forældrerådene? Thomas vil gerne 
møde dem. Karin og Thomas vil tage kontakt til 
forældrerådene, og tage ud og besøge dem. 

 Det forslås at forældrerådene kan sættes mere i 
spil ift. at støtte op om praktisk hjælp i husene. 

8.  Budget 2018 

 Budget (bilag 
vedlagt) 

 Opbremsning af 
budget – betydning i 
husene 

 Vi har stadig en lidt for høj forbrugsprocent – ca- 
1 %. Der er et efterslæb fra nogle 
langtidssygemeldinger samt en opsigelse. Der 
venter samtidig en pris og løn skrivning fra KL, 
som påvirker budgettet negativt. Det er klarlagt 
ovenfra at vi SKAL budgetoverholde. Karin 
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informerer at ca. 85% af budgettet går til 
lønninger, og derfor er timer pr. barn det eneste 
der kan skrues på ift. besparelser. Der er stort set 
ingen vikardækning – og afd. lederne er 1. valg 
som vikar. Derudover er der stor set lukket for 
alle kasser.  
Det presser medarbejderne meget hårdt. 
Der laves 3 budgetopfølgninger om året, således 
at det kan synliggøres hvorvidt vi overholder 
vores budget. 
 

9.  Evt.  

 

http://frederikshavnsyd.frederikshavn.dk/

