
 

  

 
 

 

  

Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: mandag den 5. november 2018 

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej   
 
 

Annie Larsen 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 

Børnehuset Brolæggervej Mette Sofie Kirkedal Jensen 

Dagplejen Isabella Albertsen 

Dagplejen Karina Boel Thomsen 

Dybvad Børnehave Henriette Olesen 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård  

Voerså Børnehave Stinne Vejby Engbjerg  

Dagtilbudsbestyrelsens sekretær: distriktsleder Caroline Skjoldborg 
Referent: Inger Dam 

Fraværende: Stinne Vejby Engbjerg, Isabella Albertsen, Helle Sort Pedersen 

  



 

 

 

Referat 

1.  Referat fra møde den 6. juni og 4. september 2018 – bemærkninger, godkendelse og 
underskrift  

På møde den 4. september 2018 tilkendegav medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen, at de gerne 
så en uddybning af referatet fra 6. juni under pkt. 7 ”Drøftelse af elementer til dialogmøde”. 
Godkendelse af referat fra møde den 6. juni blev derfor udsat til møde den 5.november. 

Bilag: Mail fra Ann V. Mellergård 

 

Jf. referatet 6.6. pkt. 7: 
Formanden orienterede kort fra dialog med BUU-formand. 
 
Bestyrelsesmedlem orienterede fra forældrehenvendelse vedr. politisk påtænkt ændring i 
forbindelse med budget 2019. ”forslag om at sende børn tidligere i børnehave”.  
Drøftet. 
Formand tager dilemma med til drøftelse på dialogmødet den 12. juni. 
 
Referat 5.11.2018: 

Dagtilbudsbestyrelsen tiltrådte, at tekst jf. Mail fra Ann V. Mellergaard tilføjes som supplement til 
referat fra møde den 6. juni 2018 pkt. 7 – umiddelbart før ordet ”drøftet” 

 

”Der var forinden bestyrelsesmødet kommet spørgsmål fra bekymrede forældre i dagtilbuddene 
om hvad bestyrelsen mener om de foreslåede ændringer på dagpleje/vuggestueområdet, og 
hvad bestyrelsen gør for at arbejde imod disse?   
 
Bestyrelsen drøftede det indkomne spørgsmål og der var bred enighed om at de foreslåede 
ændringer ikke gavner hverken personale eller børn. Der blev udtrykt frustration fra enkelte 
bestyrelsesmedlemmer over at de valg der er truffet på kommunalplan om hhv. dagpleje og 
vuggestuen ikke hænger sammen med virkeligheden og de børn det går udover.  
 
Formanden tager dilemma med til drøftelse på dialogmøde den 12. juni.” 
 
Referat fra møde den 6. juni blev herefter godkendt og underskrevet. 
 
Referat fra møde den 4. september 2018 godkendt og underskrevet. 
 
 

 
 

2.  Statusorientering om budget 2018, herunder personalesituationen 
 

Økonomien i Dagtilbudsdistrikt Syd er stadig trængt. Vi udviser tilbageholdenhed i forbrug, hvor 
muligt. Dvs. fokus på minimalt brug af vikarer og indkøb.  
Vi sørger for at have fokus på og prioriterer sikkerhed i forhold til udstyr/legeredskaber. 

Afdelingsleder hos Børnehuset Sæbygårdvej er fratrådt. Konstitueret afdelingsleder pr. 1. 
november og indtil videre er Anne-Lise Bollerup Hansen ansat. Anne-Lise var indtil november 
2017 ansat som afdelingsleder i Dagtilbudsdistrikt Syd, men er i dag ansat i privat virksomhed.  
Ansættelsesproces for Sæbygårdvejs afdelingslederstilling er i gang med forventet besættelse af 
stilling pr. 1. januar eller 1. februar 2019. 



 

  

Dagtilbudsdistrikt Syds budgetramme for 2019 er beregnet ud fra 77 dagplejebørn, 78 
vuggestuebørn og 320 børnehavebørn, hvilket udgør 30,5 mio. Hertil kommer budget til 
Familiestue og StøtteRessoruce.   

Ved budgetvedtagelsen blev besluttet, at tidligere udmeldte besparelser for 2019 ikke effektueres 
og at kommunens dagtilbud samlet set suppleres med 7,5 mio/år 

Endelig tildeling og fordeling af budgetrammen for 2019 afventer Børne- og Ungdomsudvalgets 
behandling i november 2018.  
Generel information om Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2019 vedr. dagtilbud ses via 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetoplæg 2019 – bilag til referat af møde 21. august 2018 

Orientering taget til efterretning. 

 

3.  Endelig godkendelse af udkast til oversigt ”lukkedage og sampasning 2018/2019 
”Lukkedage og sampasning til og med sommerferieperioden 2018 blev evalueret på sidste 
bestyrelsesmøde og samtidig blev drøftet plan for lukkedage og sampasning for den kommende 
periode, svarende til skoleåret. 

Endeligt udkast med 3 ugers lukkedage og sampasning er nu udarbejdet ud fra bestyrelsens 
tilkendegivelser på sidste bestyrelsesmøde, anbefalinger fra dagtilbudsdistriktets afdelingsledere 
og tidspunkt for lukkedage i skolernes SFO’er i Distrikt Syd. 

Udkast forelægges til endelig godkendelse. 

Bilag: ”Lukkedage og sampasning 2018/2019” 

 

Udkast til ”Lukkedage og sampasning 2018/2019 godkendt – formidles til forældre via Tabulex 
 

4.  Opfølgning på dialogmøde den 11. september 2018 med Børne- og Ungdomsudvalget 

Fra Bestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd deltog: Isabella, Karina, Stinne Vejby, Mette Sofie, Annie, 
Susanne og distriktsleder Caroline. 
 
Bestyrelsesformanden summerede op fra mødet  

Formen på dialogmøde var god. Opdeling i grupper betød, at der var flere, som kom til orde. 

Gode oplæg vedr. KvalID og Familiestue. 
Oplæg vedr. Familiestue var så godt, at det foreslås at det kommer mange flere forældre til gode 
– måske som et indlæg på distriktets forældremøde/valg til dagtilbudsbestyrelsen den 19. 
november. 

På dialogmødet blev også drøftet/besvaret spørgsmål, som distrikterne havde sendt til Børne- og 
Ungdomsudvalget forud for dialogmødet.  
Formanden refererede nogle stikord fra gruppedrøftelser/svar på spørgsmål.  

 

5.  Orientering fra budgetorienteringsmødet den 4. oktober v/Ann V. Mellergaard  

Ann orienterede og forelagde slides fra budgetorienteringen vedr. vedtaget budget 2019, som 
formand for Børne- og Ungdomsudvalget Anders Brandt Sørensen præsenterede. 
 
Bl.a. indeholder budget 2019 en styrkelse af 0 – 6 års området med 7,5 mio. kr./år. Udmøntning 
er ikke besluttet endnu, dog er der disponeret 2,2 mio. kr. af beløbet, så bl.a. de to spareforslag 
på dagtilbudsområdet kan falde bort, nemlig ”tidlig start i daginstitution” og ”nedlæggelse af 
dagplejen i landområderne”. 

Budget 2019 er også vedtaget med en beslutning om, at eventuelle øgede udgifter til 
anbringelser ikke skal finansieres via besparelser på eks. dagtilbud og skoler, men at der 
afsættes en pulje til at imødegå øgede udgifter.  
 



 

 

I forbindelse med budgetorienteringen fortalte Anders Brandt Sørensen også, at udvalget har 
besluttet, at der fremadrettet skal være et fast politisk besluttet indekseringsbeløb på 
dagtilbudsområdet. Dette for at sikre, at budgettildeling bliver mere gennemskuelig.  

Orientering taget til efterretning. 
 

6.  Dagsorden til stort forældremøde den 19. november 2018 
Forældremødet afholdes som et fyraftensmøde kl. 17 – 19 

Dagsorden til forældremødet blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Stikord fra drøftelsen er 
”formandens beretning”, ” årets tema i dagtilbud er leg”, valg til bestyrelsen” 

Endelig dagsorden til forældremødet formidles via Tabulex. (Med udgangen af oktober 2018 er 
det også muligt for forældre til børn i dagplejen at modtage info via Tabulex). 

Bilag: udkast til indbydelse til forældremøde 

Udkast justeret/godkendt med de faldne bemærkninger – herunder aftale om indlæg vedr. 
Familiestuen på forældremødet. 
Invitation slås op på Tabulex i morgen tidlig samtidig med, at der åbnes for forældres adgang til 
at kunne tilmelde sig forældremødet og melde sig som kandidater til dagtilbudsbestyrelsen 
og/eller som kandidat til de enkelte enheders forældreråd. 

 

7.  Distriktsbestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd  
Distriktsbestyrelsens 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 mødet i marts 2017 blev også noteret idé til kommende princip-drøftelse: ”digitale 
læringsmuligheder i dagpleje og institutioner” samt ”natur ude og natur inde” 

I marts 2017 tilkendegav den siddende distriktsbestyrelse også, at institutionernes månedsplaner 
giver et godt overblik og gør det muligt for alle at se sammenhængen mellem læreplaner og 
institutionens fokus/aktiviteter, samt er en god mulighed for at skabe rød tråd mellem 
distriktsbestyrelsens principper og praksis. 

 
På Distriktsbestyrelsens møde den 26. februar blev besluttet, at punktet genoptages den 24. april 
med henblik på  

- drøftelse, om principper skal suppleres 
- drøftelse af princippernes synlighed og målbarhed 

Referat 24.04.2018: 
Aftalt, at Distriktsbestyrelsens principper formidles til de enkelte dagtilbud i distriktet med henblik 
på, at punkterne sættes på dagsorden til et personalemøde, så bestyrelsen kan få returmeldinger 
om, hvordan de enkelte dagtilbud udmønter bestyrelsens principper. 

Distriktsbestyrelsen ønsker formuleret et princip omkring ”digital dannelse”. 

Punktet genoptages på næste møde. 
 
Referat 06.06.2018: 
Principper formidlet til de enkelte huse/legestuegrupper - planlagt drøftet på personalemøder i 
uge 24. Distriktsleder orienterer på næste møde.  

 
Drøftelse omkring formulering af princip vedr. ”digital dannelse”. 
Distriktsleder anbefalede bestyrelsens medlemmer at besøge www.KL.dk  i forhold til at hente 
viden omkring ”digital dannelse”, herunder dilemmaer. 

Se bl.a. dialogkort via dette link: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81274/cf_202/Dialogkort_-_Digital_dannelse.PDF  

http://www.kl.dk/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81274/cf_202/Dialogkort_-_Digital_dannelse.PDF


 

  

 
Princip vedr. ”digital dannelse” kan bl.a. være med til at danne baggrund i forhold til fordeling af 
distriktets årlige budgetramme. 
Forslag til formulering af princip: ”Børn lærer at begå sig digitalt – både leg og læringsmæssigt” 

Bestyrelsens medlemmer opsøger inspiration fra KL m.v. og drøftelsen fortsættes på næste 
møde. 

Referat 04.09.2018: 
Punktet udsat til møde den 30. oktober 5. november 2018. 

 

Referat 5.11.2018: 

Distriktsleder orienterede om elementer i ny dagtilbudslov, herunder at der skal udarbejdes 
principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem. 
Orientering taget til efterretning. 

 

Bestyrelsen satte fokus på/drøftede princip vedr. ”digital dannelse” – digitalt fokus i pædagogisk 
sammenhænge. 

Stikord: 
Digitale kompetencer = digital dannelse + digitale kompetencer 
digitale færdigheder til at kunne navigere – kunne begå sig 
Det er pædagogikken, der skal gå med en device (apparat) – ikke omvendt 
Det digitale skal understøtte den pædagogiske praksis, så børnene får øjnene op for de digitale 
muligheder i forhold til digital læring 
Digitale muligheder skal være med til at understøtte, at børn udvikles til at være aktive, 
nysgerrige, skabende mennesker 
Teknologifantasi 

Forslag til princip: 
Den pædagogiske praksis skal understøtte børns digitale kompetencer. 

Punktet genoptages på næste møde. 

 

8.  Eventuelt 
På sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at næste og sidste suppleant på listen, Annika 
Baastrup skulle indkaldelse til at indtræde i bestyrelsen i stedet for Susanne Wøhlk Oktay, der 
havde valgt at udtræde af dagtilbudsbestyrelsen. 
Distriktsleder har kontaktet Annika Baastrup, der takkede nej til at indtræde den meget korte tid 
inden næste valgperiode. 
Dagtilbudsbestyrelsen fortsætter den resterende del af valgperioden med 1 medlem mindre. 

 

Sundhedspanel – hvad er status? Helle Sort Pedersen blev udpeget? – sættes på som punkt til 
næste møde. 

 

Til info – Tabulex som kommunikationsværktøj mellem dagtilbud og forældre er pr. 1. november 
2018 udvidet til også at omfatte Dagplejen Syd. I år er det således ikke kun forældre til børn i 
institutioner, der får invitation til stort forældremøde via Tabulex, men også forældre til børn i 
Dagplejen Syd. 

 

Uformelt dialogmøde december 2018 mellem formænd for dagtilbudsbestyrelser og formanden 
for Børne- og Ungdomsudvalget er aflyst. 

 

Medlemmer af Dagtilbudsbestyrelsen ser, at det er meget forskelligt, hvor meget enhederne slår 
op via Tabulex. Flere steder laves der papiropslag i institutionen. Dagtilbudsbestyrelsen ser 



 

 

gerne, at alle institutionens opslag om aktiviteter m.v. tilføjes på Tabulex, så forældre altid er 
sikret relevant info/opslag. 

 

Distriktsleder orienterede om udarbejdet kommunal folder: ”Tillykke med valget – ny i bestyrelse, 
forældreråd eller lokalråd”. Folder er udleveret/udleveres til alle medlemmer af 
distriktsbestyrelser. 

 

Der indkaldes til et afsluttende møde i dagtilbudsbestyrelsen i december. Distriktsleder indkalder. 
 

 

Med venlig hilsen 

Karina Boel Thomsen 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


