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Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 25. januar kl. 19.00-
21.30 i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 
Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselov Ulla Kirkelund – Afbud 

medarbejderrepræsentant 
Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen - Afbud Anette Johansen – dagplejen 

medarbejder repræsentant 
Pilekvisten Michelle Rasmussen Anja  Andreasen - 

medarbejderrepræsentant 
Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø  
Børnehuset Spiren Mille Kjærgaard  
Humlebien Jesper Gad - Afbud 

Jess Pape 
 

Abildgaard børnehave Taija Erichsen  
Spiloppen Tanja Mølgaard  
Dagplejen  Ann Møller - Afbud  

 
Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 
Referent: Kirsten Christensen 
Mødedeltagere: Abed, Michelle, Mona, Mille, Jess, Taija, Tanja, Anette, Anja. 
 
Dagsorden:  
1. Velkommen til den nye 

bestyrelse – 
præsentationsrunde 
 

Gitte bød velkommen, derefter en kort 
præsentationsrunde.  
 
En særlig velkomst til de 4 nye i bestyrelsen: 
"Abed" Abdulfattah Abouselov,  
Kristina Carøe Nicolajsen,  
Jess Pape og  
Taija Erichsen 

2. Konstituering af bestyrelsen 
(valg af formand og 
næstformand) 
 
Der vælges formand og næstformand.  
 
 

Konstituering af bestyrelse: 
 
Tanja Mølgaard blev valgt til formand. 
Mona Møller Fanø blev 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: Mille Kjærgaard -2017/18 
Humlebien: Jesper Gad og Jess Pape 2018/19 
Abildgaard: Taija Erichsen -2018/19 
Spiloppen: Tanja Mølgaard – 2018/19 
Dagplejen; Ann Møller -2017/18 
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Kontaktliste på distriktbestyrelsens medlemmer ligger på 
distriktets hjemmeside og Tabulex. 
 

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. 
 
Gitte knyttede kommentarer til styrelsesvedtægten. 
Styrelsesvedtægten skal ændres i løbet af 2018, 
oplægget vil blive sendt til hørring i bestyrelsen i 
perioden 9. februar – 12. marts 2018.  
 
Tavshedserklæringer jf. styrelsesvedtægten blev 
underskrevet. 

4. Evt. fastsættelse af 
forretningsordning  
Bestyrelses kan vælge at arbejde ud fra 
en forretningsorden.  
 
Oplæg vedhæftet 

Forretningsordnen: 
 
Oplæg til forretningsordning blev drøftet og tilrettet.  

5. 
 
 

Oplæg til sammenlægning i 
forbindelse med ferieperioder i 
2018 

Sammenlægning ifb. med ferieperioder 2018: 
 
Lukkedage/sampasningsforslaget blev drøftet. –  
(bilag vedhæftet)  
 
Bestyrelsens forslag: 
Der er enighed omkring, at der skal arrangeres 
sampasning når børnetallet er lavt i ferieperioder, der 
skal være færre institutioner åbent dagen efter Kristi 
himmelfartsdag, grundlovsdag og dagene mellem jul og 
nytår.  
Pilekvisten lægger hus til sampasning på de pågældende 
tidspunkter i 2018. Næste år er det Mælkevejen der 
lægger hus til.   
I forhold til Abildgaard specialtilbud og obs og 
behandlingsgruppen, skal 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, så tilbydes børnehavebørnene fra Abildgaard, 
Spiloppen og Øster Dahl pasning i Pilekvisten – de 
ovenstående dage.  
 
Udover ovenstående lægges der op til sampasning i en 
del af skoleferierne for nogle af de mindste institutioner i 
distriktet.  
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Sammenlægningen vil også komme til at ligge på 
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 201/7/ 2018: 
 
 
Budget 2018 er tildelt Dagtilbudsdistrikt øst i forhold til 
udmeldt normering med: 
419 børnehavebørn,  
99 vuggestuebørn, 
140 dagplejebørn, 
8 obs og behandlingsbørn og 12 §32 børn. 
 
Udover dette har distriktet en opgave med en gruppe 
asylbørn. Denne opgave løses af Vesthimmerlands 
kommune. Økonomien ligger i eget budget. 
 
Hver måned reguleres budgettet i forhold til det faktiske 
børnetal –dvs. budgettet er styret af antal indmeldte 
børn.  
 
 
Medarbejdertimerne, vikartimer, økonomi til 
børnerelateret udgifter fx legetøj, ture ud af huset m.m. 
bliver fordelt i forhold til antal børn i institutionen. 
  
Gitte er budgetansvarlig på hele dagtilbudsområdet i 
distrikt øst. 
 
Bestyrelsen godkendte fordelingen af budgettet – udfra 
det uddelte forslag til fordeling af midler.  

7. Orientering ved Gitte 
 
 
 
 

Orientering: 
Ansættelser: 
I Pilekvisten er der ansat en pædagog pr. 1/3 2018, 
ligeledes i Landbørnehaven pr. 1/3 2018 
I Øster Dahl er der opslået en lederstilling. 
 
Alle dagplejere har fået Ipad og telefon. Dette har krævet 
at alle skal gennemgå it undervisning 2 dage.  
Alle er ligeledes blevet screenet ifh. til danskkundskaber. 
For dem der har behov for danskundervisning, vil der 
blive iværksat 10 dages kursus. Der er vikardækning 
mens dagplejerne er på kursus.  

8.  Fastsættelse af møder i 2018 
 

Kommende møder fastsat til: 
Mandag d. 27. februar 
Onsdag d. 16. maj 
Torsdag d. 6. september  
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Tirsdag d. 27. november 
 
Møderne afholdes fortsat i Mælkevejen fra kl. 19.00-
21.30 

9. Evt. 
 
 

Tak for et godt og konstruktivt møde 
                     

 
 


