
 

 Dok. nr.  

  

 

 

 

Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 24. januar 2019 kl. 
19.00-21.30 i Mælkevejen Peter Wessels Vej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselov Ulla Kirkelund - 

medarbejderrepræsentant 

Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen Betina Haug – dagplejen medarbejder 

repræsentant 

Pilekvisten Michelle Rasmussen - Afbud Anja  Andreasen - 

medarbejderrepræsentant 

Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø  

Børnehuset Spiren Malene Bech Nørgaard  

Humlebien Jess Pape  

Abildgaard børnehave Stephanie Værens  

Spiloppen Tanja Mølgaard  

 

Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 

Referent: Kirsten Christensen 

 

Dagsorden:  

1. Velkommen til den nye bestyrelse – 

præsentationsrunde 

 

 

Gitte bød velkommen, derefter en kort præsentationsrunde.  

 

En særlig velkomst til de 2 nye i bestyrelsen: 

Malene Bech Nørgaard og 

Betina Haug 

2. Konstituering af bestyrelsen (valg af 

formand og næstformand) 

 

Der vælges formand og næstformand.  

 

 

Konstituering af bestyrelse: 

 

Tanja Mølgaard blev genvalgt til formand. 

Mona Møller Fanø blev genvalgt til næstformand. 

 

Valgperiode:  

Mælkevejen: "Abed" Abdulfattah Abouselov – 2018/19 

Landbørnehaven: Kristina Carøe Nicolajsen – 2018/19 

Pilekvisten: Michelle Rasmussen – 2018/19 

Øster Dahl: Mona Fanø - 2018/19 

Spiren: Malene Bech Nørgaard – 2019/20 

Humlebien: Jess Pape 2019/2020 

Abildgaard: Stephanie Værens 2018/2019 

Spiloppen: Tanja Mølgaard – 2018/19 

 

 

Revideret kontaktliste på distriktsbestyrelsens medlemmer kommer 

til at ligge på Tabulex snarest. 
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3. Orientering om bestyrelsens opgaver 

v/Gitte  

Bilag styrelsesvedtægt for 

Frederikshavn Kommunes 

dagtilbudsdistrikter – herunder 

præsentation af hvilke huse/afdelinger 

der er i distriktet. 

Bestyrelsens opgaver: 

Gitte informerede om opgaverne i bestyrelsen og forventningerne til 

bestyrelsens medlemmer. 

 

Tavshedserklæringer jf. styrelsesvedtægten blev underskrevet. 

4. Evt. fastsættelse af 

forretningsordning  

Bestyrelses kan vælge at arbejde ud fra 

en forretningsorden.  

Enighed i bestyrelsen om at en forretningsorden ikke er nødvendig, 

da vi har styrelsesvedtægten at læne os op af. 

5. 

 

 

Oplæg til sammenlægning i 

forbindelse med ferieperioder i 2019 

 

 

Sammenlægning ifb. med ferieperioder 2019: 

 

Lukkedage/sampasningsforslaget blev drøftet og godkendt vedr. 

institutionerne. Vedhæftet 

Dagplejen tages op i dagplejen til drøftelse.  

 

I forhold til Abildgaard specialtilbud og obs og behandlingsgruppen, 

vil der være åbent i Abildgaard og Øster Dahl børnehave, hvis der er 

tilmeldt børn fra specialgrupperne. Hvis tilfældet er, at der ikke er 

tilmeldt børn i specialtilbuddene, så tilbydes børnehavebørnene fra 

de to institutioner pasning i en anden institution i distriktet.  

Børnehuset Mælkevejen lægger hus til sampasning for alle huse i 

julen 2019. 

 

Sampasningsskemaet vil også komme til at ligge på Tabulex og 

Frederikshavn kommunes hjemmeside.  

 

6.  Budgetramme indeksering – 

orientering om principper bag 

budgettet.  

Gitte orientere om principperne bag 

budgettet, tildeling og fordeling.  

 

Der udleveres bilag på mødet  

 

 

Budget 201/8/ 2019: 

 

Gitte er budgetansvarlig på hele dagtilbudsområdet i distrikt øst. 

 

Budget 2018: 

Budgettet balancerer. Vi kommer ud med et lille mindreforbrug.  

 

 

Budget 2019: 

Budget 2019 er tildelt Dagtilbudsdistrikt øst i forhold til udmeldt 

normering med: 

400 børnehavebørn,  

110 vuggestuebørn, 

168 dagplejebørn, 

10 obs og behandlingsbørn og 12 §32 børn. 

 

Medarbejdertimerne, vikartimer, økonomi til børnerelaterede udgifter 

fx legetøj, ture ud af huset m.m. bliver fordelt i forhold til antal børn i 
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institutionen. 

  

Budgettet til at drive dagpleje foregår udelukkende til aflønning af 

dagplejere og et meget lille beløb pr. dagplejer til aktiviteter eller 

andet.  

Vi er pt. udfordret af, at vi ikke har lige så mange børn på venteliste 

til dagpleje, som vi har dagplejepladser til. I første omgang ser vi om 

vi kan løse det, ved at bruge de ledige pladser til gæstepleje, så 

børnene ikke kommer ud som 5. barn hos en dagplejer, men i 

gæstepleje på en ledig plads.  

 

Pt. er er ca. 60 børn der er født, men ikke skrevet op til dagpleje eller 

vuggestue. 

Kommunen har via medierne opfordret forældrene til at skrive deres 

børn op snarest muligt. Der er fra årsskiftet indført nye 

visitationsregler, så fremover er det tidspunktet, hvor barnet skrives 

op på, der bestemmer barnets anciennitet på ventelisten, altså jo før 

barnet skrives op jo bedre placering. 

 

 

Hver måned reguleres budgettet i forhold til det faktiske børnetal –

dvs. budgettet er styret af antal indmeldte børn.  

 

Bestyrelsen godkendte fordelingen af budgettet – ud fra det uddelte 

forslag til fordeling af midler.  

7.  Punkter til dialogmøde for 

bestyrelsesformænd og distriktsleder 

d. 5. februar 2019 

 

Den 5/2 er der fælles budgetdialogmøde med bestyrelsesformænd i 

Dagtilbud, Skole, Ungdom og Fritid og det politiskeudvalg.  

Mødet holdes i Manegen, Rådhuspladsen 2, Sæby.  

Mona deltager herfra. 

Der er sendt høringssvar afsted med følgende ændringsforslag: 

 Flytning af tidspunkt for møderne, således at de 

kommer til at ligge fra kl. 19.00-21.00 i stedet for fra 

kl. 16.00-18.00 

 Lægge et ekstra dialogmøde ind ude i de enkelte 

distrikter, da det er ude i distrikterne at hele BBO 

visionen efterleves 

 Der er ønske om at der bliver nogle uformelle 

dialogmøder mellem udvalgets medlemmer og 

formændene fra bestyrelserne.  

 

 

Bestyrelsesmødet hvor der skal udarbejdes principper sammen med 

skoledistriktsbestyrelsen i Øst, er flyttet til fra den 11/2 til den 13/2. 

Hele bestyrelsen er inviteret. Følgende deltager: Tanja, Mona, Ulla, 

Stephanie og Anja. 
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7. Orientering ved Gitte 

 

 

 

 

Ny institution: 

Første etape af byggeriet på Abildvej går i gang nu. Der startes med 

at lave motorikrum til specialafdelingen og specialbørnehaven. Det 

forventes at stå færdigt ultimo 2019 

Byggeriet i Golfparken går også snart i gang. Det sendes i udbud, 

eksternt meget snart. 

Mere information følger løbende. 

 

Der er opslået en stilling som afdelingsleder i distrikt øst. 

Vedkommende vil blive leder for Spiloppen og Abildgaard, almen.  

På sigt, når den nye institutionen på Abildvej står klar, skal den nye 

afdelingsleder være leder for børnehave og vuggestue på Abildvej.  

Kim Tuelund, Abildgaard vil fremover fortsætter som leder for §32, 

obs og behandling og støtteressourceteamet. 

Der skal laves kompetenceafklaring m.m., i forhold til hvordan de 

enkelte personalegrupper skal se ud henholdsvis i Golfparken og på 

Abildvej.  

Forældre får stor indflydelse på, hvor de ønsker deres børn placeret. 

Der vil blive skelet til kendte voksne, relationer med de andre børn, 

og barnets behov. 

 

Distrikt øst har fået tildelt penge fra socialstyrelsen, vedr. 

udviklingsprojekt ”Styrket deltagende forældresamarbejde”.  

Det er med fokus på sociale indsatser til børn i udsatte positioner i 

dagtilbud.  

Det er bla. for institutioner der har mere end 30 % børn med 

økonomisk friplads. Puljemidlerne vil blive tildelt Mælkevejen og 

Humlebien.  

Mere information følger 

 

8.  Fastsættelse af møder i 2019 

 

Mødedatoer fastsat til:  

Torsdag d. 21. marts 2019  

Torsdag d. 20. juni 2019  

Torsdag d. 5. september 2019  

Torsdag d. 28. november 2019  

 

Møderne afholdes fortsat i Mælkevejen fra kl. 19.00-21.30 

 

9. Evt. 

 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde 

 

 

 

 
 


