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Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 30/8  kl. 19.00-21.30 i Mælkevejen Peter 
Wesselsvej 40  

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah 
Abouselou  - Afbud 

Ulla Kirkelund - 
medarbejderrepræsentant 

Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen  - 
Udeblev 

Anette Bandholm Bech 
Johansen - medarbejder 
repræsentant  -  

Pilekvisten Michelle Rasmussen - 

Afbud 

Anja Krogh Andreasen - 

medarbejderrepræsentant 

Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø   

Børnehuset Spiren Mille Kjærgaard  - Afbud  

Humlebien Jesper Gad  - Afbud 
Jess Pape  

 

Abildgaard børnehave Stephanie Værens - syg  

Spiloppen Tanja Mølgaard      

Dagplejen  Ann Møller -  

 
Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 
Referent: Kirsten Christensen 
 
Dagsorden:  

1. Underskrift af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger. Referat godkendt 
og underskrevet 

2. Orientering ved Gitte 

 Status på ny institution i Øst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny institution:  
Der arbejdes videre med 2 ”nye” 
institutioner i Dagtilbudsdistrikt Øst i 
stedet for 1 stor.  
Planen er, at der skal laves 1 
daginstitution på Abildvej til ca. 140 børn 
(hvor de 25 er specialbørn) 
Hvordan fordelingen mellem børnehave, 
vuggestue og dagplejebørn bliver, er 
afhængig af hvor institution ”nr. 2” 
placeres. Det er dog besluttet, at 
specialafdelingen med plads til 25 børn 
placeres på Abildvej. 
Ejendomscenteret forventer at Abildvej 
står helt færdig forår/sommer 2020.   
Institution ”nr. 2” er der ikke truffet en 
beslutning omkring den endelige 
placering. Det bliver enten en om- og 
tilbygning til Spiren eller en nybygget 
institution i Golfparken. 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/6 

 
 
 
 
 

 

 Børnetal og de udfordringer det giver 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Barndommens Gade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor institution ”nr. 2” placeres afgøres i 
forbindelse med budgetforhandlingerne i 
oktober.  
 
 
 
Inden sommerferie var vi presset på 0-2 
års området (vi manglede pladser). Nu 
ser det ud som om, der er få ledige 
pladser i dagplejen sidst på året.  
 
Vi er meget udfordret på 
børnehavebørn. 
Vi er normeret til 419 børn, men i august 
er vi nede på 360 børn. 
Der er nu 5 huse med under 40 børn.  
 
 
 
Barndommens Gade: 
Afholdes i år den 19/9-21/9 i Skagen. 
Konferencen er omkring 0-6 års 
området. 
Der bliver personale- og lederdeltagelse 
nogle af dagene. 
Alle distrikter skal ha’ en stand deroppe. 
Foredragene bliver streamet deroppe. 
De bliver ligeledes filmet, så de kan 
bruges efterfølgende på 
personalemøder m.m  
Der er pt. tilmeldt 168 fra andre 
kommuner i år. 
Bestyrelsen er velkommen deroppe. 
Dem der ønsker at deltage skal melde 
tilbage til Gitte hurtigst muligt. Kirsten 
sender programmet ud.  

3. Borgergruppen ”Birgits Børn” – Mona har ønsket 

at få et punkt på dagsorden omkring denne. 

Borgergruppen ”Birgits Børn” 

v/Mona: 
 
Drøftelse omkring Borgergruppen 

”Birgits Børn” og om ytringsfrihed. 

Bestyrelsen appellere til, at man som 

forældre kontakter bestyrelsen, 

afdelingslederen eller henvender sig til 

distriktsleder med evt. bekymringer, 
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meninger, irritationer m.m. Man bør/skal 

ikke være bange for at udtale sig.  

Personalet opfordres ligeledes til at 

bruge ledelsen, Med-udvalget, og ha’ 

tillid til systemet. Det er meget svært at 

gøre noget ved tingene, når der udtales 

anonymt.  

 

Kontaktliste m/billeder af bestyrelsen 

hænges op i alle husene hurtigst muligt. 

Dagplejen hænger op i legestuen. 

4. Nyt fra formanden eller fra næstformanden 
 

Nyt fra formanden eller fra 
næstformanden: 
Formændene fra bestyrelserne for 
dagtilbud og skoler har været til 
dialogmøde den 23/9 med BUU, 
omkring de varslede besparelser på 
børneområdet.  
Mona deltog i mødet. 
Det var en fin dialog, og bestyrelsen 
fornemmer at det samlede BUU for 
første gang har fået øjnene op for 0-6 
års området. 
Der kommer en pressemeddelelse ud 
omkring den bekymring alle formænd for 
de 8 bestyrelser på dagtilbud og skole 
har i forhold til økonomien til området -  
"Børneområdet kan ikke holde til 
mere!"  

 
Der blev opfordret om på mødet, at 
bestyrelsen gerne vil bruges og 
inddrages noget mere. 

 

5.  Planlægning af valg til bestyrelsen.  
 

Valg til bestyrelsen i efteråret 2018:  
 
Enighed om at måden valget blev 
afholdt på sidste år fungerede godt, så 
dette gentages i år, i de huse hvor der 
skal vælges nye repræsentanter.  
 
Følgende er på valg i år:  
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Jess – Humlebien, da Jess fik Lars-
Kristians plads i Humlebien 
Mille – Spiren  
Ann – dagplejen 
Suppleanten bør vælges i huset, hvor 
bestyrelsesmedlemmet er valgt. 
 
 
I §32 er der ikke en repræsentant fra 
(der var dog valg i Abildgaard sidste år) 
Obs – og behandling er der ikke en 
repræsentant fra (der var dog valg i 
Øster Dahl sidste år) 
 
Valget afholdes i november. 
 
Gitte tager kontakt til afdelingslederne i 
de huse, hvor der skal afvikles valg i 
2018.  
 

6. Budget 2018 – status 
 
 
 
 
 
Budget 2019 – orientering 
 

Budget 2018:  
Budgetopfølgning skal laves færdig pr. 
31/8.  
Forventer at budgettet balancerer.  
 
 
Budget 2019: 
Stadig usikkert omkring de spareforslag 
på dagtilbudsområdet B&U har lagt op 
til, da budget 2019 ikke er endeligt før 
oktober: 
 

 Børnehavestart skal fremover ske 
når børnene er 2,10 måneder 

 Nedlæggelse af dagpleje i 
landdistrikterne 

 Omlægning af §32 til §4 (der faldt 
dom inden sommerferie, så den 
kan ikke bare ændres). Pengene 
skal dog findes. Forslag om de 
skal findes på administration 
(rammebesparelse) 

 Besparelse på administration 
250.000 kr.  
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På B&U mødet i går blev det besluttet at 
man ændre tildelingen på dagtilbud 
således, at der fremadrettet er en fast 
indekseringstakst på dagtilbud, og ikke 
som nu en indekseringstakst der 
afhænger af, hvor mange børn vi har, 
der skal benytte vores dagtilbud.  
Det vil betyde, at børne- og 
ungdomsudvalget fremadrettet i 
forbindelse med budgetprocessen tager 
stilling til, om man skal fortsætte den 
nuværende indeksering eller ændre 
denne – og udvalget skal fremadrettet 
tage stilling hver gang der sker en 
ændring.  
Udvalget besluttede ligeledes, at man 
vil gå efter at fastholde eller forbedre 
den nuværende indeksering. Hvordan 
indekseringen helt præcist ender vil 
afhænge af budgetforhandlingerne.  
 

7. Dialogmødet 11. september. Opsamling på hvem 
der deltager i mødet og om bestyrelsen har 
spørgsmål eller emner til drøftelse på 
Dialogmødet.  

Dialogmøde den 11/9 2018 kl. 19.00-
21.00 i Børnehuset Sættravej, 
Sættravej 6, Sæby: 
 
Bestyrelsen er inviteret. (Jess, Tanja, 
Anja, Ulla, Anette, Mona, Abed og Gitte 
deltager)  
Vi har følgende spørgsmål til 
bestyrelsen: 
Etnisk sammensætning i 
daginstitutionerne er en udfordring i øst. 
Vi har pt. en institution som har 57 % to-
sprogede børn. Svært at blive integreret, 
og svært at finde nogle at spejle sig i. 
Gitte formulerer et spørgsmål. 
 

Spørgsmålene skal være dialogmødet i 
hænde senest 4/9. 

8. Evt. 

 
Frederikshavn Kommune har i foråret 
2018 fået ny hjemmeside. 
Dagtilbudsdistrikternes hjemmesider var 
en del af kommunens gamle 
hjemmeside og er derfor lukket ned med 
udgangen af juli måned 2018.  
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Erstattes senere af ”AULA” – et nyt 
system, der bliver fremtidens 
kommunikationssystem i folkeskoler og 
dagtilbud.  

Referater fra møde i 
dagtilbudsbestyrelser offentliggøres 
fremover stadig på Tabulex og indtil 
videre via Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside, se 

https://frederikshavn.dk/borger/familie-
boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-
boernehave/Børnehuset 
Sætravejforaeldreindflydelse-i-dagpleje-
vuggestuer-og-boernehaver/  

 

 

 

Tak for et godt møde.  
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