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Referat af dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 21. marts 2019 kl. 
19.00-21.30 i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselov - afbud Ulla Kirkelund - 

medarbejderrepræsentant 

Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen - afbud Betina Haug – dagplejen medarbejder 

repræsentant 

Pilekvisten Michelle Rasmussen –fraværende uden 

afbud 

Anja  Andreasen - 

medarbejderrepræsentant 

Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø  

Børnehuset Spiren Malene Bech Nørgaard - afbud  

Humlebien Jess Pape - afbud  

Abildgaard børnehave Stephanie Værens -afbud  

Spiloppen Tanja Mølgaard  

 

Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 

Referent: Anja og Gitte 

 

Dagsorden:  

1. Underskrift af referat fra sidste møde – referatet underskrives ved næste møde.  
 

2. Orientering og efterfølgende dialog omkring flg. emner:  

 Status på de to nye institutioner i Øst 

Ny institution på Abildvej bygges i 7 etaper, håndværkerne går i gang omkring påske. Det første der bliver 

lavet er motorikrum til børnene fra specialbørnehave og specialskole. Derefter påbegyndes arbejdet med 

specialbørnehaven. Der bliver bygget en afdeling til børnene fra obs og behandlingsgruppen og §32 gruppen. 

Den del af byggeriet forventes færdigt omkring nytår 2019.  

Børnehave og vuggestuedelen er etape 7, så det laves som den sidste del. Der er endnu ikke en tidsplan for 

hvornår det står færdigt. Gitte forventer det tidligst bliver ultimo 2020.  

Ny institution i Golfparken. Det er Arkinord der skal stå for processen og det er også dem der skal tegne 

institutionen. Der var første procesmøde for medarbejdere og ledere i sidste uge. Ny institution i Golfparken 

forventes færdig til indflytning ultimo 2020.  

 Ansættelse af afdelingsledere i Øst 

Der er blevet ansat en ny leder til Spiloppen og Abildgaard børnehaven. Hun hedder Charlotte Drøscher og 

tiltræder pr. 1. april 2019. Charlotte skal være leder for såvel Abildgaard som Spiloppen børnehave og hun 

skal stå for sammenlægningen hen imod ny institution på Abildvej.  

 Forventet børnetal 2019 

Distrikt Øst er meget udfordret af, at der er færre der ønsker dagpleje end der var i 2018. Dagplejen bliver 

nednormeret med 4 medarbejdere. Det er meget beklageligt for de 3 medarbejdere der påtænkes opsagt. Der 

er en medarbejdere der bliver omplaceret til Børnehuset Mælkevejen.  

Distriktet er normeret til 400 børnehavebørn og det er også det antal der forventes i 2019. Det ser også ud til 

at børnetallet i vuggestuerne passer med den normering der er udmeldt.  

 Budget 2019 

Budgettet bliver presset af, at der ikke er 4 børn hos alle dagplejere og derudover er der omkostninger ved af 

afskedige medarbejdere.  
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 Legepladserne i distriktet 

Alle legepladser i distriktet bliver tjekket af en legepladsinspektør en gang årligt så vi sikrer at de lever op til 

reglerne.  

Der er legepladser der er mere slidte end andre. 

 

3. Orientering omkring:  budgetdialogmøde med bestyrelsesformænd i Dagtilbud, Skole, Ungdom og Fritid og 

det politiske udvalg den 5/2, hvor Mona og Gitte deltog.  

Udvalgsformanden fortalte om den kommende budgetproces. 

 

4. 
 
 

Opfølgning på mødet med Skoledistriktsbestyrelsen omkring udarbejdelse af principper. Mona og Ulla kom i 

en arbejdsgruppe. Status derfra.  

Der er lavet 2 forskellige oplæg til principper for overgang fra dagtilbud til skole. Bestyrelsen er mest stemt for 

oplægget der er udarbejdet som punkter. 

 

5.  I flg. Styrelsesvedtægten skal distriktsbestyrelsen udarbejde principper for flg.  

 

 

Distriktsbestyrelsen har tidligere udarbejdet flg. princip vedr. dagtilbudsdistriktets arbejde, 
herunder pædagogiske mål og metoder.  
Distriktsbestyrelsens principper  
Gennem nærvær, tryghed og omsorg, skal dagtilbuddene støtte op om barnets trivsel, udvikling og læring (i tæt 
samarbejde med forældrene) – f.eks. ved at der lægges vægt på relationen mellem barn og voksen og tiden til at se 
det enkelte barn.  

Børnene skal herunder tilbydes rammer, aktiviteter og legemuligheder, der styrker børnenes sociale udvikling og 

kompetencer.’ 

 

Det vil sige, distriktsbestyrelsen mangler at udarbejde principper vedr. overgang fra hjem til dagtilbud, evt. koblet 

sammen med et princip for samarbejde mellem forældre og dagtilbud.  

Påbegynde arbejdet med et princip for overgang fra hjem til dagtilbud/samarbejde.  

 

Punktet udsættes til næste møde, da der er for få forældrerepræsentanter til at arbejde med punktet.  

 

6.  Evt. 

 
 


