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Referent: Tia Toft Piilgard 

Ordstyrer: Thomas P. Levorsen 

Deltagere: Karin Holm Hansen, Hanne Holmberg, Helle Basballe, Helle Strøm, Jakob Ejsenhardt, Line 
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Fraværende: Lisa Kejser, Paulina Haxels, Mette Rønnest Yde, Martin E. Nielsen 

 

1.  Godkendelse af referat.  Godkendt og underskrevet 

2.  Orientering ved Thomas 
 Uformelt dialogmøde  

   

  

 Thomas fortæller at han skal til uformelt 
dialogmøde d. 8. oktober sammen med de 
andre formænd og udvalget. Her er der 
mulighed for at drøfte de ting som rører sig i 
distriktet. 

3. Orientering ved Karin 
 Ny Center-opdeling  

 Faglige Fyrtårne  

   

 Karin fortæller at Center for Børn og Skole 
bliver opdelt pr. 1/1-2020 sådan at skole og 
dagtilbud får hver sit center. Vi skal derfor 
have ny centerchef. Dette er en igangværende 
proces, og hvordan det ender ud vides ikke 
endnu. Der holdes dog fast i at vi skal 
fortsætte med de indsatsområder som vi 
arbejder med i dag. 
 

 Dagtilbudsdistrikt Vest har i dag taget hul på 
en ny uddannelsesrække for vores 
medarbejdere. Uddannesen hedder Faglige 
Fyrtårne og skal være med til at sikre faglighed 
og kvalitet i vores dagtilbud. 

4. Økonomi 2019 

 Bilag vedlagt 

 Ud fra vedlagte budgetrapport fremgår det at vi 
har et lille underforbrug. Dette skyldes at vi har 
passet flere børn end beregnet. Vi har derfor 
flere penge i kassen end først beregnet, og 
dette giver derfor mulighed for øge 
vikardækning i vores institutioner resten af 
året. 
 
Derudover kan man i rapporten se at der er et 
lille overforbrug på personaledelen. Dette er 
grundet langtidssygemeldinger, samt 
omplaceringer af enkelte medarbejdere. 

Referat 
Referat for bestyrelsesmøde den 12. september 2019 kl 17 til 19 i Børnehuset Hånbæk 
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5.  Opfølgning: 
 Ønskelister i 

institutionerne 
 

 Markedsføring af 
institutionerne 

o Omsættes 
hvordan? 

o Facebook 
o Deltagerkreds 

 Ønskelister: 
Karin har undersøgt om det lovmæssigt er i 
orden at kontakte forældrene ift. ting man 
ønsker sig i institutionerne. Dette er 
lovmæssigt i orden, dog er det vigtigt at det er 
frivilligt, og at det er i rimeligt omfang. 
Derudover skal det være bestyrelsen, som 
hænger opslag/ønskelister op. 
Det aftales at Karin informerer 
afdelingslederne i husene om at bestyrelsen 
gerne hjælper med at formidle ønskelister om 
f.eks. papir og sakse ud til forældrene. 
 

 Markedsføring: 
Status er nu at vores nye grønnere profil i 
Skovbørnehaven er blevet markedsført på div. 
digitale aviser. De digitale nyhedsmedier vil 
rigtig gerne udgive materiale, når vi foretager 
os noget ekstra ordinært.  
Flere af vores institutioner har også en profil 
på Facebook – indtil videre står Hånbæk i 
spidsen og har allerede nu en del følgere. 
Dagplejen er lige startet op og Lærkereden 
følger snart efter. 
Hvilke muligheder vi får ift. markedsføring ved 
indførslen af Aula i 2020 vides endnu ikke. 
 
Thomas fortæller at han har kontakt til en 
fagperson på området, som gerne kommer og 
holder et oplæg om hvordan man er mest 
synlig i de digitale medier. Thomas vender 
tilbage når han har mere information vedr. 
dette. 
 
Det er vigtigt at distriktet/husene gør sig klart 
hvad de ønsker at en profil på Facebook skal 
føre med sig – samt at de lever op til den profil 
de markedsfører. 

6. Dialogmøde 
 Status Dagtilbudsdistrikt 

Vest  

 Styrket deltagende 
forældresamarbejde 

 Tidlig indsats 

 Det er ærgerligt at der ikke er flere af de 
ordinære bestyrelsesmedlemmer, som har 
mulighed for at deltage i dialogmødet. 
 

 Første punkt på dagsordenen til dialogmødet: 
Styrket deltagende forældresamarbejde: 
Laila fortæller kort om hvad det 4 årige projekt 
omhandler, og hvordan det arbejdes med i 
Hånbæk. Der afholdes blandt andet 4 forældre 
caféer om året med forskellige temaer, og det 
er meget positive tilbagemeldinger personalet 
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modtager fra forældrene. 
Erfaringsudveksling med de andre institutioner 
fra de deltagende kommuner, giver rigtig 
meget rent fagligt for medarbejderne. 
 
 

 Tidlig indsats – hvad er det? 
For nogen betyder tidlig indsats at der er en 
god og glidende overgang mellem f.eks. 
dagpleje og børnehave. 
Tidlig indsats kan også betyde at der bliver 
taget hånd om et barns evt. udfordringer så 
tidligt som muligt. 
 
Grundet besparelser samt vakante stillinger i 
blandt andet Center for Familie skabes der 
udfordringer på vores serviceniveau ift. både 
konsultativ rådgivning samt ift. forebyggende 
tidlig indsats. 
Dette er en stor udfordring og frustration for 
vores medarbejdere i distriktet. 
  

7.  Sommerferie 2019 

 Evaluering 
 Ifølge vores afdelingsledere har sommerferien 

2019 fungeret rigtig godt 
planlægningsmæssigt. Børnene virker glade 
for at komme i ”ny” institution på ”ferie”. Der er 
også kommet bedre styr på hvor mange børn 
som er tilmeldt kontra hvor mange som rent 
faktisk dukker op.  
 
Til næste bestyrelsesmøde vil 
afdelingslederne gerne at det tages op om det 
er muligt at det kan køre på skift i 
institutionerne hvor feriesammenlægningen 
foregår? Om det det er muligt at f.eks. 
børnene fra Hånbæk kan komme ud til 
Ravnshøj eller Gærum. 
Dette gælder primært de små ferier som 
mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfart 
samt ved afholdelse af pædagogisk dag. 
 
 

8. Bestyrelsesvalg 

d. 19. november 2019  

kl. 19.30 til 20.30 

 Hvordan får vi flere til at deltage i valget? 
o Informér via Facebook 
o Orienter medarbejderne 
o Ophængning af valglister 
o Information på Tabulex 
o Børns tegninger på invitationen 
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o Mere interessant invitation (info om 
hvad bestyrelsen har gennemført) – 
evt. let læseligt f.eks. som talebobler. 

o Papiromdelt invitation 
o Servér kaffe og kage 

9.  Mærkesager 

 Brainstorm om distriktet 
skal arbejde hen imod 
særlige profiler 

 Der er desværre ikke tid til på mødet til 
brainstorm om dette emne, men som 
forberedelse til næste bestyrelsesmøde 
fortæller Karin hvad principperne går ud på. 
Det er blevet drøftet på MED om hvorvidt 
Dagtilbudsdistrikt Vest skal arbejde henimod 
særlige mærkesager som f.eks. kultur, eller 
natur for den enkelte institution. 
Institutionerne skal stadig bibeholde de 
nuværende værdier og mangfoldighed. 
 
Der er enighed om at det er en fin tanke, men 
man skal være utrolig opmærksom at man 
også kan ”levere varen”, og at institutionen 
lever op til de forventninger forældrene måtte 
have til institutionen. 

10. Evt. 
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