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Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: 16. december 2020 

kl. 16.15 – ca. 19  

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: Jannie Lindstrøm Nielsen 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 16. december 2020 
 

2.  Referat fra møde den 4. november 2020 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Referat godkendt. 
Bestyrelsens medlemmer returnerer mail med ”godkendt” som underskrift på referat. 

 

3.  Orientering om status på valg til bestyrelsen 
 
Status oplyst, herunder at endeligt valgresultat formidles inden jul på Tabulex til alle forældre. 
 

4.  Orientering om budget 2021 og godkendelse af budgettets fordeling 

Distriktsleder orienterede om distriktets budgettildeling for 2021: 

Indekseringstakst 2021 pr. barn pr. år: 

Dagpleje = 108.527 kr. 

Vuggestue = 115.643 kr. 

Børnehave = 57.822 kr. 

Det gennemsnitlige børnetal i Dagtilbudsdistrikt Syd er anslået til 80 dagplejebørn, 76 
vuggestuebørn og 327 børnehavebørn. 

Distriktsleder forelagde herefter udkast til fordeling af distriktets budgetramme – fordeling på løn 
til institutionsområdet/ løn til dagplejeområdet, pulje til vikarudgifter, pulje til uddannelse, pulje til 
aktivitetsmidler til husene/dagplejen samt pulje til husenes/dagplejens/distriktets drift samt buffer 
til uforudsete udgifter. 

Puljen til vikarmidler er fordelt til husene i forhold til børnetal – dog med mulighed for, at husene 
kan hjælpe hinanden på tværs med vikartimer. 

Dagtilbudsbestyrelsen tiltrådte udkast til fordeling af budgetramme. 

 

Jf. budgetvedtagelsen for 2021 er der på skole- og dagtilbudsområdet afsat en pulje til 
opgradering af udemiljøer. I Dagtilbudsdistrikt Syd har vi allerede i 2020 haft fokus på husenes 
udemiljøer i større eller mindre grad, herunder udbedring af diverse slidte legeredskaber samt 
fokus på at lave mere solafskærmning. 

 

5.  Orientering om ansættelser 
 
På grund af øget indekseringstakt i forhold til 2020 og på grund af øget børnetal er der behov for 
at slå en række stillinger op i Dagtilbudsdistrikt Syd med tiltrædelse 1. februar 2021 eller snarest 
derefter. 
 

Ny afdelingsleder Hanne Smed Jensen tiltræder hos Børnehuset Sættravej pr. 1. januar 2021. 

 

Ny dagplejer i Østervrå ansat pr. 4. januar 2021 i stedet for dagplejer, der har ønsket at fratræde 
pr. 31. december 2020. 
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6.  Orientering om status på implementering af AULA  
 
Info sat på Tabulex i begyndelsen af december: at forældre, der har børn i folkeskolen nu også 
kan se sit barn i dagtilbud i AULA. 
AULA bruges dog ikke i dagtilbud før 16. januar 2021 – dvs. forældre kan IKKE kommunikere 
med dagtilbud via AULA før den 16. januar. 

I begyndelsen af 2021 kommer der yderligere informationer ud til alle forældre. 

 

Hjemmeside for Dagtilbudsdistrikt Syd er under opbygning og vil også være tilgængelig omkring 
midten af januar 2021. 

Orienteringen taget til efterretning. 
 
 

7.  Drøftelse af ” Det gode forældresamarbejde” 
 

Drøftet. Drøftelsen genoptages på næste møde i dagtilbudsbestyrelsen. 

 

8.  Eventuelt 

På mødet blev rejst spørgsmål, om Frederikshavn Kommune er medlem af FOLA – Forældrenes 
Landsorganisation.  
Frederikshavn Kommune er ikke medlem. 

 

9.  •Tak for i år og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsesformand og distriktsleder takkede for samarbejdet i 2020. 
 

 

Med venlig hilsen 

Randi Kvesel 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


