
 

  

 
 

 

  

Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato:21. oktober 2019  

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Annie Larsen 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 

Dagplejen Isabella Albertsen 

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: ingen 

  



 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 21. oktober 2019 

Godkendt 

2.  Referat fra møde den 16. september 2019 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  

Referat godkendt og underskrevet 

3.  Statusorientering om budget 2019, herunder personalesituationen 

Bilag:  
Udvikling i distriktets børnetal 2019 – oversigt pr. 1. oktober 2019 

Beslutning: 

Siden sidst og siden budgetopfølgning pr. 31. august har der været en del bevægelser i 
personaleressourcen. 3 medarbejdere har ønsket at fratræde og samtidig er der et par langtids- 
sygemeldinger. Sammenlagt betyder det en merudgift for distriktet, hvilket gør, at der skal 
spares/bremses op, hvor der kan. 

Budgetteret børnetal 2020 ligner tallene for 2019. Indekseringstaksten for 2020 svarer til 2019-
taksten tilføjet pris- og lønstigning. Måske får vi lidt ekstra penge i forbindelse med vedtagelse af 
finanslovsforhandlingerne. 
Vi kigger allerede nu på børnetal for 2020 i forhold til at sætte medarbejderholdene i husene og 
vurdere vakante stillinger. Distriktsleder orienterede om justeringer. 
Distriktet får 4 nye pædagogstuderende i halvårs praktik pr. 1. december 2019. (2. og 3. 
praktikker) 
Distriktsleder og AFDL har på kommende afdelingsledermøder fokus på at sammensætte 
medarbejder holdene for slutningen af 2019 og første halvår 2020. 
 
I slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020 sætter vi fokus på at understøtte viden og 
kompetencer i forhold til arbejdet i Familiestuen. Både af hensyn til at kunne bemande distriktets 
familiestue men også som generel kompetenceudvikling blandt medarbejdere. 

Det er politisk meldt ud, at man ønsker at afskaffe rullende skolestart pr. 1. august 2020. De 
endelige konsekvenser for dagtilbudsdistriktet er pt. ikke beregnet. 

Orientering taget til efterretning. 

   

4.  Opfølgning på dialogmøde den 17. september 2019 med Børne- og Ungdomsudvalget 

Tema ”styrket deltagende forældresamarbejde” Forsøg har kørt i 3 år. Sundhedsplejersken har 
en central rolle i forhold til forældre og pasningstilbud. 
I den forbindelse oplæg fra Dagtilbudsdistrikt Øst omkring anerkende og motiverende 
forældresamarbejde - forældrecafé. Følgende institutioner i Frederikshavn og Skagen er med i 
projektet: Mælkevejen, Pilekvisten og Børnehuset Bangsbo + Molevitten i Skagen. 

Efter oplæg en drøftelse i grupper. 

 

5.  Status omkring stort forældremøde den 21. november 2019 
Punktet genoptages fra sidste møde. 

Jf. referat fra sidste møde (16.9.19): 

BUU-medlemmer Helle Mortensen og Asger Mortensen deltager i forældremødet – del vedr. 
valg. 
 

Dagsorden for dagen bliver: 
kl. 17 Velkomst v/distriktsleder Caroline Skjoldborg 



 

  

kl. 17.15 Orientering om bestyrelsens arbejde i 2019 og forventninger til 2020 v/formand Karina 
Boel Thomsen 
Kl. 17.25 – 17.55 Indlæg ”Digital dannelse” – hvordan lærer vi børnene ”at cykle” i den digitale 
verden. Hvordan går vi foran, ved siden af og bag ved børnene v/digitaliseringskonsulent 
Rasmus Jensen 
Kl. 17.55 Forældredialog ud fra Rasmus Jensens indlæg 
Kl. 18.25 Valg til dagtilbudsbestyrelsen pr. 1. januar 2020 

Distriktsleder udarbejder dagsorden, der slås op på Tabulex. 
Tilmelding til mødet også via Tabulex.  
På valg er: 
Mette Allerslev Zimmer, Børnehuset Brolæggervej. Genopstiller. 
Helle Sort Pedersen, Børnehuset Sæbygårdvej. Ønsker ikke at genopstille. 
Randi Kvesel, Børnehuset Sættravej. Genopstiller. 
Isabella Albertsen, Dagplejen. Ønsker ikke at genopstille 

Valg af medarbejderrepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen for 2020 blev gennemført 8. oktober 
2019 på fælles personalemøde for alle medarbejdere i distriktet. 
Der var genvalg til dagplejer Inge Frederiksen og pædagog Susanne Olesen Steen. 
Annie Larsen har ikke ønsket at stille sit kandidatur til rådighed i 2020. I stedet for Annie blev 
pædagog Majbritt Kallehauge valgt til bestyrelsen for 2020. Majbritt er pædagog hos Børnehuset 
Brolæggervej. 
 

6.  Dagtilbudsbestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd 
På sidste bestyrelsesmøde fremlagde Mette Allerslev resultat af sammenfatning af forældrenes 
stikord og knyttede uddybende ord til stikordene. 

Herefter har arbejdsgruppen holdt møde.  
Orientering fra arbejdsgruppemødet.  

Værdirammer – tryghed, nærhed og tillid 
Form som princip vedr. overgange 

Stikord efter arbejdsgruppens arbejde: 
Tryghed i distriktet: kendte mennesker, omsorg, ansvar  
understøtte det arbejder, der allerede gøres. 
Miljøer, der understøtter børns forskelligheder 

Nærvær – børn lærer at være til stede og nærværende i institutionens aktiviteter, lære at fordybe 
sig (forhindre, at børn shopper mellem aktiviteter) hjælpe forældre til, hvordan kan de fastholde 
børn i aktiviteter 
Nærvær i forhold til det fysiske plan og det mentale plan 

Tillid – vigtigt at bakke op om gensidig tillid og at sætte grænse. Hvor går min grænse og hvor 
går andres grænser. Lære børnene ærlighed. Pædagoger her er understøttende for forældre. 

Arbejdsgruppen arbejder videre. 

Mette A tovholder på, at arbejdspapir med stikord struktureres og formidles til medlemmer af 
dagtilbudsbestyrelsen. Materialet indgår som bilag til næste bestyrelsesmøde, punkt vedr. 
principper. 
 

7.  Eventuelt  

Efter gennemført valg til bestyrelsen (21. november 2019)  indkalder distriktsleder til 
konstituerende møde i bestyrelsen - primo 2020 

 

Med venlig hilsen 

Karina Boel Thomsen 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


