
 

 Dok. nr.  

  

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20/8 2020 kl. 19.00-20.30 i 
Abildgaard børnehaves konferencerum, 1 sal               

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen Kira Rødkær - Afbud  

Landbørnehaven Jesper Bøgh Sørensen Anne-Mette Haagensen – dagplejen 

medarbejder repræsentant 

Pilekvisten Martin Apel Anja  Andreasen – 

medarbejderrepræsentant  

Øster Dahl børnehave Bitten Kanstrup Anthonisen  

Børnehuset Spiren Malene Bech Nørgaard - Afbud  

Abildgaard børnehave Julie Munk   

Abildgaard børnehave, §32 Louise Thomsen  

Spiloppen Christel Philipsen - Afbud  

Dagplejen Line Suhr Vig - Afbud  

 

Forældrebestyrelsens sekretær: Distriktsleder Randi Pauli Nyhagen 

Referent: Kirsten Christensen 

 

Dagsorden:  

Først en kort rundvisning af vores nye lokaler. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 

30/6 

Referat godkendt 

2 Bestyrelsen efter 1. august 2020.  

Velkomst og information om bestyrelsens 

arbejde til forældrerepræsentant i 

bestyrelsen Julie Munk 

Velkomst til Julie og information om bestyrelsens arbejde. 

3. Valg til bestyrelsen 2021 og beslutning 

om hvordan valget skal afholdes  

 

Følgende er på valg i 2020:  

Spiren – Malene Bech Nørgaard 

Obs og behandling 

Humlebien + dagplejen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Anja Krogh (Mælkevejen) 

Anne-Mette Haagensen (Dagplejen) 

 

Medarbejderrepræsentant Ulla Kirkelund 

Bæk er trådt ud af bestyrelsen, da hun er 

konstitueret afdelingsleder i Abildgaard og 

Spiloppen resten af 2020 

 

Valg til bestyrelsen 2021: 

Drøftelse om afholdelse af valg. Besluttet at de huse der skal afholde 

valg, afholder det i eget hus.  

 

Følgende er på valg i 2020:  

 Forældrerepræsentant i Spiren – Malene Bech Nørgaard 

 Obs og behandling (her blev der desværre ikke valgt nogen 

sidste gang) 

 Humlebien (her blev der desværre ikke valgt nogen sidste 

gang) 

 Dagplejen (Line Suhr er stoppet, da hun har barn der starter 

i skole) 

   

Medarbejderrepræsentanter: 

Anja Krogh (Mælkevejen) 

Anne-Mette Haagensen (Dagplejen) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/3 

Randi taler med afdelingslederne om afholdelse af valg i de enkelte 

huse. 

 

Medarbejderrepræsentant Ulla Kirkelund Bæk er trådt ud af 

bestyrelsen, da hun er konstitueret afdelingsleder i Abildgaard og 

Spiloppen resten af 2020. 

4. Frugtordninger Humlebien og Øster Dahl har haft frugtordning, men pga. corona har 

ordningen været stoppet siden medio marts. Bestyrelsen har 

besluttet at stoppe frugtordningerne permanent.  

5. 

 

AULA 

 

 

 

 

 

 

Frokostordning 

 

Der er fuld gang i arbejdet med at få AULA gjort klar til at gå i luften 

den 14/12. 

Afdelingslederne i de 4 distrikter skal hver især i gang med at lave 

anvendelsesstrategier til hvordan AULA skal bruges.  

Bestyrelsen bliver præsenteret for materialet, når det er færdigt. 

 

I november skal der være valg om det kommunale frokosttilbud i 

Frederikshavn Kommune. Loven siger at I forældre aktivt skal 

fravælge kommunens frokosttilbud, det vil sige at ved at undlade at 

stemme, tilvælger man ordningen. 

Det er derfor meget vigtig at alle forældre forholder sig til det… 

og stemmer. 

Mere information følger. 

 

6. Orientering: 

 Status på de to nye institutioner i 

Øst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status på afdelingsledere 

 

 

 

Status på de to nye institutioner i Øst: 

Tegninger over begge institutioner blev vist og Randi fortalte om 

processerne.  

Administrationen på Abildvej er færdig. Distriktsleder, sekretær og 

afdelingsleder for obs og behandling og §32 sidder fremover på 

Abildvej 20, 1 sal. 

 

Obs og behandling og §32 som skal samles i Abildgaard forventes af 

stå færdig februar 2021.  

 

Abildgaard, almen forventes færdig juni 2021. 

Der afholdes forældremøde den 26. november i Abildgaard almen. 

Mere information følger. Julie Munk fra bestyrelsen deltager. 

 

Golfparken: Byggeriet er i fuld gang. Golfparken vil blive opdelt i 

klynger, så hver stue har sin egen indgang og egne toiletter.  

Golfparken forventes at være klar til opstart den april/maj 2021.  

 

 

Status på afdelingsledere: 

 

Janni Batsberg Klitgaard er den 1/8 ansat som afdelingsleder i 
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 Budget 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 Forventet børnetal i 2020  

 

Pilekvisten. 

Charlotte Drøscher som var afdelingsleder i Spiloppen og Abildaard, 

almen har valgt at flytte tilbage til Ålborg, så resten af året er Ulla 

Kirkelund Bæk konstitueret afdelingsleder i begge huse. Der vil 

snarest blive slået en stilling op som afdelingsleder i Spiloppen og 

Abildgaard, almen med forventet opstart den 1/12. 

Forældrerepræsentant Julie Munk deltager i ansættelsesudvalget. 

 

 

Budget 2020:  

Der er budgetopfølgning pr. 31/8 og netop i år er det er meget svært 

at forholde sig til budgettet 2020, da vi ikke ved hvordan udgifterne 

ifb. med coronaen skal afvikles. 
Hver måned reguleres budgettet i forhold til det faktiske børnetal.  

 

 

 

Forventet børnetal i 2020:  

Børnetallene blev gennemgået. 

Der er et faldende børnetal i distrikt øst, 0-2 års området er især 

ramt. 

De private passere er fortsat en joker. 

Drøftelse om hvordan vi kan blive bedre til at sælge os selv. 

7. Evt. 

 
Coronasituationen. 

 

 

Stadig fokus på de 5 fokuspunkter  

Vask af legetøj gøres 1 gang dagligt, 

Opdeling af grupper med henblik på evt. smitteopsporing.  

Der er evalueret på coronaen set fra personaledelen med også i 

forhold til forældreperspektiv. 

 

 

Møde den 26/11 ændres tidspunktet til kl 19.45-21.30. 

 

https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/Nyheder/Sider/Hold-fokus-og-begræns-smittespredning.aspx

