
 

  

 
 

 

  

Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: tirsdag d. 12. februar 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 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 12. februar 2019 
 
Godkendt 

 

2.  Referat fra møde den 15. januar 2019 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Referat godkendt og underskrevet 

 

3.  Orientering om status på 

A. 2019-udviklingen i distriktets børnetal 
Bilag: opdateret 2019 oversigt børnetal i Dagtilbudsdistrikt Syd  
 

B. Personaleressourcen 
 

C. Regnskab 2018 

Ad. A Distriktsleder præsenterede oversigt over børnetal 2019 – opdateret oversigt udleveres 
på alle kommende bestyrelsesmøder. 

 

Ad. B Distriktsleder orienterede.  
Overtallig dagplejer i oplandet er pr. 1. februar flyttet til vakant pædagogisk assistent 
stilling i Hørby Børnehus. Herudover er der en pædagog i Hørby Børnehus, der pr. 1. 
marts flyttes til Børnehuset Sættravej. Flytning medfører en vakant stilling i Hørby. 
Pt. i alt 7 vakante stillinger i Dagtilbudsdistrikt Syd (stillinger dækkes i dag ved 
vikaransættelse) 
Sæbygårdvej – pædagog 30 t/u 
Sættravej 2 x pædagog 35 t/u 
Voerså – pædagog 35 t/u 
Hørby – pædagog 27 t/u 
Kombinationsstilling – pædagog 30 t/u 
Ressourcepædagog – 30 t/u 
 Ansættelsesproces er i gang. Stillinger forventes besat pr. 1. marts eller snarest 
derefter. 
 

Ad. C Regnskabsresultat for Dagtilbudsdistrikt Syd viser et merforbrug på ca. 141.000 kr. – en 
overskridelse af budgettet på 0,43%. Underskuddet afvikles ved et mindreforbrug i 
2019. 

 

4.  Fastsættelse af møder i 2019 
Der aftales møde i februar, april, juni, september oktober og evt. december 
Der aftales tidspunkt for stort forældremøde og valg til bestyrelsen – november 2019 
Der aftales tidspunkt for rundvisning i distriktets institutioner. (2018-besøgsrunden var 11. april) 
 
På mødet den 15. januar blev besluttet, at forslag til møder resten af året udsendes sammen 
med dagsorden til næste møde (den 12. februar). 

 Møder foreslås afviklet: 

 Tirsdag d. 9. april 

 Onsdag d. 12 juni 

 Mandag d. 16. september 

 Mandag d. 21. oktober 



 

  

 Stort forældremøde foreslås afholdt torsdag d. 21. november 2019. 

 Besøgsrunde til distriktets institutioner - forslag til tidspunkt fremsættes på mødet 
 

Forslag til mødetidspunkter godkendt. 
 
Besøgsrunde aftalt til 8. maj kl. 16:30 - start i Voerså – mail med praktisk info formidles. 
 

5.  Drøfte høringssvar vedr. dialogmodel 
På sidste møde i Dagtilbudsbestyrelsen tilkendegav bestyrelsen, at den ser med bekymring på, 
at uformelle møder mellem formand og bestyrelsesformand er fjernet fra planen. Det var 
uformelle møder, der gav god indsigt/resultater/dialog. Det var ad den vej hurtigere at reagere på 
aktuelle ting. 
Bestyrelsen foreslår et uformelt møde i hvert kvartal. 
Bilag: formandens udkast til høringssvar 
 
Udkast godkendt – formidles til Børne- og Ungdomsudvalget 
 

6.  Orientering fra fælles budget dialogmøde den 5. februar mellem Børne- og 
Ungdomsudvalget og bestyrelsesformænd i dagtilbud, skole, ungdom og fritid 
 
Bilag: 

 Notat – referat af opsamlingerne fra politikerne ved de enkelte borde dialogmøde 5. 
februar 2019 BUU og bestyrelserne 

 Socialdemokraternes svar v/Anders Brandt Sørensen på Dagtilbudsbestyrelsens 
spørgsmål til Børne- og Ungdomsudvalgets dialogmøde 5. februar 

Orientering taget til efterretning. 
Dagtilbudsbestyrelsen ser ikke, at besvarelsen på spørgsmål til dialogmødet indeholder en 
beskrivelse af, hvordan det politisk er tænkt at sikre kvalitet i dagtilbud, dog fornemmer 
dagtilbudsbestyrelsen en politiks velvilje til at være opmærksomme i den retning. 
 

7.  Orientering om status vedr. Sundhedspanel v/Helle Sort Pedersen, der er udpeget som 
deltager i panelet 

Udsat fra mødet d. 15. januar 2019 
 
Helle orienterede om sammensætningen af sundhedspanelet og tanken bag panelet. Panelet 
mødet ca. 2 gang årligt. Sidste møde var i går, den 11. februar. 

 
Nuværende tema er Sundhed og hvordan kan man få aktiveret nærområdet i forhold til sundhed. 
Hvordan kan vi eks. få en landsby eller en bydel til at være sammen omkring sundheds-tiltag. 
Landsbyløbet er et eksempel på lokale sundhedstiltag. 

Orientering taget til efterretning. 

Det er muligt at orientere sig yderligere omkring Sundhedspanelet via Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside https://frederikshavn.dk/politik/raad-og-naevn/sundhedspanel/  
 

8.  Evaluering af stort forældremøde/valg til bestyrelsen, 19. november 2018 – herunder 
forældredeltagelse  
Invitation til mødet formidlet via Tabules og tilmelding til mødet skulle meldes via Tabulex 
37 forældre ud af ca. 900 forældre takkede ja til invitationen til møde. 

Udsat fra mødet d. 15. januar 2019. 

 
Den lave tilslutning til mødet blev drøftet og forslag blev fremsat i forhold til, hvad man kan gøre 
for at øge antal deltagere til mødet. 

https://frederikshavn.dk/politik/raad-og-naevn/sundhedspanel/


 

 

Eks. Gerne opslag i den enkelte institution, hvor forældre skriver sig på, så øvrige forældre kan 
se, at der er andre, som har skrevet sig på til at komme 

Eks. Gerne form på stort forældremøde inspireret af nyligt afholdt forældremøde på Sættravej, 
hvor forældre blev præsenteret for pædagogiske elementer, som deres børn oplever dagligt i 
institutionen.  
Bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav, at de og sikkert også øvrige forældre gerne vil se, hvad 
pædagoger lærer deres børn, mens forældre ikke er til stede. 

Start planlægning af stort forældremøde den 21. november 2019 sættes på som dagsordenpunkt 
i juni 2019. 
 

9.  Overlevering fra den tidligere bestyrelses arbejde – herunder bestyrelsens principper 
 
Dagtilbudsbestyrelsens principper som godkendt på bestyrelsens møde den 2. marts 2017 er: 

 Børn lærer at respektere hinandens forskelligheder 

 Børn bruger og udfordrer alle sanser 

 Der er plads og tid til leg – ude og inde 

På dagtilbudsbestyrelsens sidste møde (5. november 2018) blev drøftet princip vedr. ”digital 
dannelse”. Drøftelsen sluttede med dette forslag til princip: ” Børn lærer at begå sig digitalt – 
både leg og læringsmæssigt”. Aftalt at drøftelsen fortsætter.  
 
På mødet den 15. januar 2019 i Dagtilbudsbestyrelsen blev fremlagte fordeling af 
dagtilbudsdistriktets budgetramme godkendt. Det blev samtidig besluttet, at drøftelse omkring 
budgetfordeling tages op igen i forbindelse med udarbejdelse af bestyrelsens principper for 
området. 

 
Udleveret kopi af opsamling fra september 2018 på returmeldinger fra enheder i 

Dagtilbudsdistrikt Syd - hvordan de enkelte enheder i distriktet udmønter bestyrelsens 
principper. 
 
Drøftelse omkring princip for digital dannelse. 
Bestyrelsen medbringer inspiration til næste møde vedr. digital dannelse. 

Punktet genoptages. 

 

10.  Eventuelt 
Udsat fra sidste møde. 
 
Distriktsleder orienterede om KL-projekt vedr. kvalitet i dagtilbud – et projekt i forhold til at måle 
sig/blive inspireret af andre kommuner med henblik på at udvikle kvaliteten i dagtilbud. 
 

 

Med venlig hilsen 

Karina Boel Thomsen 

 formand 


