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Referent: Tia Toft Piilgard 

Ordstyrer: Thomas 

Deltagere: Karin Holm Hansen, Thomas Levorsen, Lisa Hansen, Camilla M. Olsen, Helle Strøm, Hanne 

Holmberg, Laila Hypholt Pedersen, Pernille Thomsen, 

Fraværende: Tanja Larsen, Mette Rønnest Yde, Mette Møller Sørensen, Trine La Cour Kostending, Max 

Jensen 

 

OBS:  
Ny udvalgsformand Anders Brandt er med til mødet fra 19.30 til 20.30 

 Vigtigt – forbered spørgsmål til Anders til konstruktiv dialog. 

 

1.  Godkendelse af referat Det er godkendt 

 Orientering fra Karin: 

 Forretningsorden? 
Opfølgning fra 
sidste møde – er der 
kommentarer? 
 

 Lukkedage – 
drøftelse omkring 
skema. 
Bilag vedlagt. 
 

 Sundhedspanel. 
Bilag vedlagt. 
 

 Styrelsesvedtægt. 
Høring omkring ny 
Styrelsesvedtægt. 
 

 Bedre til Ord, tal & 
IT - Projekt for 
Dagplejen. 
 

 Byggeriet i 
Ravnshøj. 
 

 Ingen kommentarer til forretningsorden. 
 

 Lukkedage – hvornår/hvilke uger skal vi 
feriesamkøre?  Der er på mødet besluttet at vi 
holder feriesamkøring i ugerne: 29, 30 og 31. 
Tia sørger for at skemaet kommer på Tabulex i 
alle husene. 
 

 Sundhedspanel – er der 1 som har lyst til at stille 
op til bestyrelsen i sundhedspanelset? Tanja 
Larsen er meget interesseret. Karin melder 
tilbage arrangører. 
 

 Ny Styrelsesvedtægt omdeles. Kommer i høring 
fra 9/2-18 til 12/3-18. 
Karin gennemgår hvad der er nyt i denne udgave 
(se Karin’s notater i udleveret materiale). 
§5 – ny beskrivelse af valgbestyrelsens 
ansvarsområder – Man skal være OBS på om 
politikeren er klædt ordentligt på til opgaven. 
Spørge Anders om hvordan det fungerer politisk. 
Kommentarer i de nye opgaver: Det lyder 
spændende, at det skal sikres at principperne 
også er anvendelige i hverdagen i institutionerne. 
Positiv respons fra alle. Karin og Tia sender 
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 Bestyrelsesprojekt. 
Nedsættelse af 
arbejdsgruppe – se 
evt. notater fra 
Thomas. 

  

materiale ud vedr. høring af styrelsesvedtægt, 
som der ønskes kommentarer på/til inden det 
bliver sendt ind på rådhuset. 
 

 Bedre til Ord, tal & IT – Frederikshavn Kommune 
har valgt at alle dagplejere i kommunen skal 
screenes, og skal om nødvendigt på AOF kursus. 
Samtidigt har distriktslederne og centerchef valgt 
at dagplejerne skal digitaliseres, med en iPad og 
en iPhone samt et 2 dages IT kursus. 
Der kommer skrivelse ud til de forældre, som har 
barn hos de dagplejere, som skal til danskkursus. 
Det kommer centralt fra. 
Man skal være OBS på hvordan iPad bruges som 
pædagogisk redskab – Hanne tager vores snak 
med til kurset, så vi får den bedste viden/brug af 
ipad. 
 

 Byggeriet i Ravnshøj – vi får hele 
indskolingsdelen af Ravnshøj Skole, og der bliver 
ca. 10 kvm pr. barn. Der kommer en 
fællesskrivelse ud for både skole og dagtilbud for 
hvordan det hele kommer til at være.  
Forventningen er at de nye lokaler er klar til 
indflytning på 1/8-18. 
 

 Bestyrelsesprojekt – dansk/etnisk samarbejde - 
hvem kunne tænke sig at arbejde videre sammen 
med Thomas på dette projekt?  
Vi tager det med videre til næste møde grundet 
fravær til dette møde. 
 

2.  2018 – Hvad kommer der til 
at ske? 

 Budget 

 Dialogmøder 

 Uddannelse 

   

   

   

  

Udsættes til næste gang 
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3.  Forventningsafstemning: 

 Hvad kunne være 
interessant at lægge 
vægt på? 

Udsættes til næste gang 

4.  Forældreråd: 

 Hvordan får vi et 
tættere 
samarbejde? 

Udsættes til næste gang 

5.  Evt. Anders Brandt – ny udvalgsformand – informerer om at 
hans arbejde peger i retning af at der skal flere 
pædagogtimer ind på dagtilbudsområdet, overgangen 
fra dagtilbud til skole skal gøres endnu bedre. Ift. 
integration i husene, så tænker han at de 2-sprogede 
børn skal spredes lidt mere i de forskellige huse, da det 
vil gøre integrationsarbejdet mere effektivt. Det vil har 
tage med til sit bagland. 
Han vil fokusere på 0-6 års området, da der er blevet 
sparet rigtig meget på området den senere tid. 
Dagtilbuddet skal være mere end blot opbevaring – der 
skal være nok midler til at der kan udføres godt 
pædagogisk arbejde med børnene. 
 
Spørgsmål: er det politisk eller fagforeningsmæssigt 
bestemt med reglerne for dagplejernes arbejdstid? 
Det kan Anders ikke svare på – men ved at der er mange 
klare regler fra fagforeningen. Han vil vende tilbage med 
et svar på dette. 
Anders anerkender vigtigheden af bestyrelser, og at 
vores bestyrelse er en god og aktiv en af slagsen.  
 
Spørgsmål: hvordan er Anders’ erfaring med inddragelse 
af forældreråd? 
Anders tænker at dialogmøder er vejen frem – og 
spørger ind til hvad vi har brug for!?  
Der nævnes fortsat arbejde med arbejdsgrupper ift. 
fokuspunkter, samt møder med politikkerne. 
Thomas fortæller at der er god værdi i uformelle 
dialogmøder. 
 
Spørgsmål: hvad har politikkerne tænkt i forhold til 
valgbestyrelsen? De er ikke kommet så langt endnu, 
men det er tænkt at valgbestyrelsen skal 
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professionaliseres. Anders er meget spændt på hvordan 
det kommer til at forløbe sig. Men gør det klart at det er 
bestyrelsesmedlemmerne der ved hvordan det hele 
fungerer (bedst). Der er fra politisk side ingen 
kommentarer til at der ift. de nye regler, kræves flere 
møder med politikkerne. 
 
Spørgsmål: Hvad er arbejdsgangen ift. forældre-
henvendelser/indsigelser? Camilla savner svar på en 
indsigelse hun sendte for ca. 2 måneder siden. 
Anders svarer at der skal være bedre kommunikation, og 
han vil hjælpe med oplysninger om den konkrete sag. 
Karin oplyser også at der ER gang i sagen. 
 
 
 

 Idéforslag – lave en folder med info vedr. 
distriktsbestyrelsen til forældrene til 
dagplejebørn samt på tabulex i husene.  
 

 Karin vil følge op på, om der er forældreråd i de 
forskellige huse, og informere nærmere på næste 
møde. 
 

 Der opleves at der mangler interesse for 
forældreråd i Lærkereden. Pernille tager 
spørgsmålet med tilbage i huset. 
 

 Medlemmerne sender billeder til 
bestyrelsesoversigt til Tia’s mail – gerne inden 
uge 8 tipl@frederikshavn.dk  
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