
Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Nord Dagtilbud, tirsdag den 24. maj 2018 

Sted: Hurlumhejhuset, Ålbæk 

 

Bestyrelsesmødet startede med en rundtur i Hurlumhejhuset. 

 

Referat: 

Ad 1. Sidste nyt fra: 

a) Distriktsleder: 

Pr. 1. april er kommunens resursepædagoger overgået til ansættelse i de enkelte distrikter. For 

DND betyder det at vi har fået tilknyttet 4 resursepædagoger. I dagligdagen er Heidi V Carlsen leder 

for de 4 resursepædagoger. Ved flytning af resursepædagogerne blev visitationen lagt ud i 

distrikterne.  

Barndommens gade med temaet LEG er i fuld gang med at blive ført ud i livet. Bestyrelsen bakker 

op omkring konferencen, og vil hvis muligt gerne deltage og evt. give deres egen indsats. 

Kort orientering omkring kvalitetsrapport for kommunen. 

 

b) Formanden: 

Har ikke deltaget i møder eller andet siden sidst. Skal deltage i dialogmøde med politikkerne den 

12. maj. 

 

c) Personalet: 

 

Dagplejen:  

Har lige afholdt Dagplejens dag (9. maj), en årlig tilbagevendende markering og synliggørelse af 

dagplejens eksistens. Dagen var arrangeret i samarbejde med forældrerådene og var alle steder en 

kæmpe succes. En succes som først og fremmest bliver en succes fordi der er et godt og frugtbart 

samarbejde mellem dagplejen og dagplejens forældre. 

I dagligdagen arbejdes der med distriktets pædagogiske tema leg, og alle er meget optaget af og 

findertemaet spændende og udviklende for såvel børn som voksne. 

 

Husene:  

I husene arbejdes der også med temaet leg og som i dagplejen er det yderst spændende at arbejde 

med. Det opleves at ved at sætte legen på dagsorden, er legen blomstret og legens virke set i 

forhold til børns udvikling er blevet væsentlig mere synlig, og man glæder sig til at arbejde videre 

med indsatsområdet. 

Temaet leg går igen i forhold til konferencen ”Barndommens gade 2018”, og personalet vil under 

konferencen deltage såvel til foredragene som i forhold til at præsenterer en workshop som 

distriktet afholder torsdag eftermiddag den 20. september. 

Der har deltaget 5 medarbejdere på kommunens nye tiltag inden for kultur. En uddannelse som 

Kulturkomet, hvor forskellige kulturelle udtryksformer bliver præsenteret (ex. Teater, billedkunst, 



film….), et forløb som har været givende og som forhåbentligt vil være med til at sætte spor i hele 

distriktet. 

Ad 2. Økonomi: Orientering omkring budgetopfølgning pr. 30042018: 

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30042018, er der opstået en del udfordringer i forhold til 

resten af 2018. Udfordringer som er opstået uden distriktet har kunnet gøre noget ved det. De 

udmeldte indekseringstal + at der ikke er taget højde for i udmeldt budget de lønstigninger der 

kommer i løbet af 2018, har medvirket til, at der skal ske en kraftig opbremsning på alle områder i 

distriktet. 

Bestyrelsen finder det ganske uheldigt, tager det udmeldte til efterretning, med den kommentar, at 

formanden tager urimeligheden i ændring af budget med til dialogmøde med politikkerne den 12. 

juni. 

 

Ad 3. Aftenens tema: Kerneopgaven 

På grund af at punkt 2. optog det meste af mødets tid, blev bestyrelsen enige om, at dette punkt 

udsættes til den 10. september, hvor der afsættes 4 timer til bestyrelsesmødet. Mødet vil starte kl. 

17.00 og slutte kl. 21.00, der vil på mødet være indlagt spisning. 

 

Ad 4. Eventuelt: 

Mads gjorde opmærksom på at han nu var blevet medlem af Distrikt Nords Skole bestyrelse, og der 

forhåbentlig den vej kunne opnås synergieffekt mellem institution og skole. 

 

  

 


