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Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: 21. oktober 2020 

(udsat på grund af øget smittetal Corona)  

Ny dato er: 4. november 2020 

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Majbritt Kallehauge 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Brolæggervej Sara Larsen 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 

Dagplejen Toya Ahlefeldt Krag 

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: Jannie Lindstrøm Nielsen, Toya Krag 

 

Randi Kvesel og Sara Larsen deltog i mødet via Teams 

  



 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 4. november 2020 
 
Dagsorden godkendt 
 

2.  Referat fra møde den 1. september 2020 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Ingen bemærkninger. Referat godkendt.  

 

3.  Statusorientering om budget 2020, herunder personalesituationen  
samt orientering om budget 2021 
Bilag: oversigt over børnetal 2020 Dagtilbudsdistrikt Syd pr. oktober 2020 
 
Distriktsleder orienterede fra central budgetorientering vedr. 2021.  
Det samlede byråd har indgået budgetaftale for det kommende budget. 
Distriktsleder sender efter mødet slides fra budgetorienteringen til Dagtilbudsbestyrelsens 
medlemmer. 
På anlægssiden indeholder 2021 budgettet en pulje ”Børn/ude/leg – skoler + dagtilbud” på 3 
mio. kr. 
På driftssiden er der afsat yderligere 7 mio. kr. til øget normering på dagtilbudsområdet 0 – 6 
år. Puljen forventes at kunne udløse pædagogisk personale svarende til ca. 18 
fuldtidsstillinger. Puljen forventes fordelt til kommunale og selvejende dagtilbud i 
Frederikshavn Kommune ved at øge indekseringstaksten pr. barn.  
 
 

Regnskabet for indeværende år forventes samlet at lande på resultatet som forventet ved 
budgetopfølgningen pr. 31. august.  
I øjeblikket har vi mulighed for ekstra medarbejdere på institutionsområdet, både på grund af 
fuld udnyttelse af årets pulje til minimumsnormeringer, men også på grund af forebyggende 
Covid19 foranstaltninger. 
Nogle af årets uddannelsesmidler, som vi ikke har kunnet anvende på grund af Covid-situation  
bruger vi både til ekstra hænder, men også til anskaffelser, der tidligere har været parkeret for 
at bruge så mange midler som muligt på bemanding. 
Vi har således allerede nu fokus på at forbedre udemiljøer i nogle af vores institutioner – det  
undersøtter blandt andet vores nuværende situation med Corona, hvor vi skal være mest 
muligt ude med børnene . 

Statusorientering vedr. personale. 
Jonas Thomsen er ansat 1. september 2020 som afdelingsleder i Voerså.  
Hella Rams Sparvath er ansat 1.11.2020 som afdelingsleder for fælles ledelse af Hørby 
Børnehus og Dybvad Børnehave.  
I Dybvad Børnehave har vi pr. 1. oktober ansat Anne-Lise Bollerup Hansen som deltids 
pædagog med koordinerende funktioner. Anne-Lise har for år tilbage været ansat som 
afdelingsleder i distriktet. 
Afdelingsleder hos Børnehuset Sættravej har sagt sin stilling op pr. 30. november for at 
tiltræde en tilsvarende stilling i Dagtilbudsdistrikt Øst.  
Stillingen som afdelingsleder hos Børnehuset Sættravej har været slået op, og den første af 2 
ansættelsessamtaler gennemføres på fredag. Ny afdelingsleder forventes således ansat pr. 1. 
januar 2021. I vakance perioden bliver pædagog på Sættravej Jeanette Græsdal Petersen 
konstitueret som afdelingsleder. 
 

4.  Orientering om ombygning i Dybvad Børnehave i forbindelse med etablering af 0 – 2 
års pladser 
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Distriktsleder orienterede om status på etablering af 0 – 2 års pladser i Dybvad. Vi håber, at 
Dybvad står klar med 0 – 2 års pladser i marts-april 2021. 

 

5.  Drøftelse afvikling af valg til Dagtilbudsbestyrelsen 
 

På grund af Covid-19 situationen aflyses stort forældremøde den 19. november 2020, med 
valg til Dagtilbudsbestyrelsen for 2021. 

 
Forudsat valgbestyrelsens godkendelse ønsker Dagtilbudsbestyrelsen at valget gennemføres 
i to tempi: 

1: Opslag på Tabulex for indhentning af kandidater til Dagtilbudsbestyrelsen. Der skal vælges 
forældrerepræsentanter fra Voerså Børnehus, Hørby Børnehus og Dybvad Børnehave samt 1 
forældrerepræsentant fra Dagplejen. Alle repræsentanter for perioden 2021/2022. 
Samtidig skal der vælges en forældrerepræsentant for Børnehuset Sæbygårdvej for perioden 
2021.  
Herudover skal der fra samtlige institutioner indhentes kandidater til suppleanter for 
bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 2 suppleanter – institutioner og 1 suppleant 
Dagplejen. Alle suppleanter for perioden 2021/2022. 

2: Efter udløb af periode med indhentning af kandidater laves nyt opslag på Tabulex med 
besked til forældre om at få udleveret en stemmeseddel i deres dagtilbud, hvor forælder kan 
stemme på ønsket kandidat. Stemmeseddel lægges i stemmeboks, der tømmes efter en 
bestemt frist. 
Stemmeoptælling på samme vis, som ved normalt afviklet valg. 

Formand for Dagtilbudsbestyrelsen laver ”formandens beretning 2020”, så beretning kan blive 
hæftet ved første Tabulex opslag omkring valg til dagtilbudsbestyrelsen. 

 

6.  Dagtilbudsbestyrelsens principper, herunder 

 Genbesøge udvalgt(e) principper med henblik på evaluering/relevans 

 Drøftelse af princip for forældresamarbejde og kommunikation (v/Mette Allerslev 
Zimmer) 

Dagtilbudsbestyrelsen har tidligere udarbejdet og 2.3.2017 godkendt følgende principper: 

 Børn lærer at respektere hinandens forskelligheder 

 Børn bruger og udfordrer alle sanser 

 Der er plads og tid til leg – ude og inde 

Dagtilbudsbestyrelsen og Skolebestyrelsen Distrikt Syd har også et fælles princip for 
”overgange mellem dagtilbud og Skole”. Princippet er udarbejdet og godkendt i 2019. 

Dagtilbudsbestyrelsen har også tidligere drøftet og arbejdet med et princip vedr. ”digital 
dannelse”. Drøftelsen blev parkeret med ”Børn lærer at begå sig digitalt – både leg og 
læringsmæssigt”. Det blev samtidig besluttet, at drøftelsen fortsætter. 

 
 
Bilag: Udkast til princip om tryghed, nærvær og tillid i Dagtilbudsdistrikt Syd udleveret forud for 
mødet. 

Udkast er udarbejdet på baggrund af ”nøgleord” fra forældre til børn i distriktets dagtilbud. 
Tilbage i efteråret 2019 har forældre til børn i Dagtilbudsdistrikt Syds børnehaver, vuggestuer 
og dagpleje således skrevet ”nøgleord” på opsatte plancher i deres dagtilbud. 

Forældrerepræsentanterne i Dagtilbudsbestyrelsen har efterfølgende brugt ”nøgleordene” til at 
formulere overskrifter og sætninger for ønsker/principper omkring børnenes dagtilbud. 

Materialet blev drøftet og justeret på bestyrelsesmødet 4.11.2020.  
Principperne skal ses i sammenhæng med, at der er stor opbakning til personale – idet der 
ses en sammenhæng mellem ønsker/principper og hvordan, der allerede arbejdes i 



 

 

dagtilbuddene i dag. Materialet kan således også ses som ”en samarbejdsaftale” mellem 
forældre og dagtilbud. 

Udkast tilpasses redaktionelt. 

Bilaget kan herefter danne baggrund for drøftelser i både forældreråd og på personalemøder.  

Materialet/principperne ses også som et dynamisk skriv – dvs. principperne udvikler sig, som 
samfundet udvikler sig. 

Drøftelser fortsættes på senere møder i Dagtilbudsbestyrelsen. 

 

Dagtilbudsbestyrelsen ønsker at gentage proces, hvor principdrøftelser tages ud på 
arbejdsmøder, for efterfølgende at forelægge udkast til princip til drøftelse på et 
bestyrelsesmøde. 

 

På grund af tidspres blev punktet: 

 Genbesøge udvalgt(e) principper med henblik på evaluering/relevans 

udsat til et senere møde i Dagtilbudsbestyrelsen. 
 
 

7. ø Eventuelt 

a) Covid19 
b) Sampasning jul 
c) Implementering af AULA 

 

ad. a. Distriktsleder orienterede 
Distriktet har haft 2 smittede børn. I øjeblikket er der flere forældre, som er testet positive, men 
hvor børn ikke er smittet 
 
 
ad. b: Hvis situationen fortsætter som nu forventes der ikke at blive sampasning i juledagene, 
men ellers følger vi den vedtagne plan om sampasning 
 
Bestyrelsen genoptager på et senere tidspunkt drøftelse af, hvordan vi sikrer, at der er 
overensstemmelse mellem forældrenes tilmelding til pasning i ferieperioder og børnenes 
faktisk fremmøde. Jf. erfaringer fra tidligere ferieperioder ser vi desværre, at tilmeldingen er 
væsentlig større end faktisk fremmøde.  

 

Ad. c 

Implementering AULA på dagtilbudsområdet er i proces. 
Medarbejdere får efter planen adgang til AULA den 23. november, så de kan øve sig på den 
nye portal inden forældre får adgang den 14. december 2020. 
Samtidig med at AULA åbner lukkes der for Tabulex. 

Et kommende informationsbrev til alle forældre via Tabulex giver forældre besked på at 
”høste” fotos mv. fra Tabulex, inden portalen lukker. 
I brevet henvises forældre også til portalen www.aulainfo.dk , hvor man som forælder eller 
medarbejder kan søge mange gode informationer omkring AULA. 

Samtidig med implementering af AULA arbejder Dagtilbudsdistriket Syd også på en 
hjemmeside for distriktet.  
Hjemmesiden skal betragtes som en INFO-side og vil således ikke give opslag om dagens 
gang i det enkelte dagtilbud. 
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Flere af dagtilbudsbestyrelsens medlemmer, der allerede har stiftet bekendtskab med AULA 
SFO, og således har lidt erfaring med overgang til AULA, bad om, at vejledning publiceres på 
Tabulex i god tid inden overgang til AULA. Samtidig beskrev de vigtigheden af, at der allerede 
fra begyndelsen foreligger klare og tydelige retningslinjer for brug af AULA.  
 

Næste møde i dagtilbudsbestyrelsen: 
Aftalt at formand og distriktsleder aftaler mødetidspunkt i december og indkalder til møde. 
 

 

Med venlig hilsen 

Randi Kvesel 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


