
DAGTILBUDSDISTRIKT VEST

Referent: Josephine Nørgaard Jørgensen

Ordstyrer: Thomas P. Levorsen

Deltagere: Thomas P. Levorsen, Karin H. Hansen, Line Ejsenhardt, Martin Nielsen, Helle Basballe, Maika 

Nikolaisen, Mads Pilgaard, Jakob Ejsenhardt, Paulina Haxels, Hanne Holmberg, Laila H. Pedersen, Pernille 

Thomsen. 

Fraværende: Lisa Hansen, Helle Strøm, Mette Rønnest Yde

1. Godkendelse af referat. Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde godkendt 
og underskrevet. 

2. Orientering fra Karin

 Madordning 

 Skovbørnehaven

Den tidligere bestyrelse har valgt at den 
forældrearrangeret madordning i Lærkereden og 
Hånbæk er hævet med 50 kr. måned pr. 1/6 2019, så 
ordningen hviler i sig selv og økonomien heri 
harmonerer. Det bakkes op af nuværende bestyrelse.
Stigningen er varslet til forældrene, da der er tre 
måneders varsling på stigningen.

Karin orientere om situationen i Skovbørnehaven og 
den løsning som den tidligere bestyrelse,
medarbejdere og forældre valgte, hvor alle børn 
møder ind i Bangsbo og bliver hentet der. Man er i
Skoven 8.30-13.30

Karin udleverer oversigt over årets normering i 
Skovbørnehaven. Et børnehavebarn udløser 3,96 
tilsynstimer pr. uge. 
Karin orientere om belægningen i Skovbørnehaven og 
hvilket tidsrum den bliver brugt. 
Bestyrelsen beslutter at der skal iværksættes en 
forældreundersøgelse om, hvorvidt forældrene i 
Børnehuset Bangsbo vil give tilsagn til at fylde op i 
Skovbørnehaven ved behov. Thomas og Karin laver 
udkast. 
Markedsføring af institutionerne? Punkt til næste 
bestyrelsesmøde

Referat
Referat for bestyrelsesmøde den 7. marts 2019 i Børnehuset Hånbæk kl. 17.30-19.30

http://frederikshavnsyd.frederikshavn.dk/
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Karin undersøger hvorvidt det er muligt 
lovgivningsmæssigt at institutionerne har 
ønskesedler.

3. Orientering fra Thomas







Thomas orientere om vigtigheden af at tænke hele 
distriktet, når man sidder i distriktsbestyrelsen.
Bestyrelsen behandler ikke personsager eller enkelt 
sager.

Ønske fra Thomas om aktiv deltagelse – også til 
udfærdigelse af dagsorden. Eventuelle ønsker til 
dagsorden kan sendes til Thomas, Karin eller 
Josephine. 

Alle ordinære medlemmer må deltage i dialogmødet i 
efteråret. 

4. Input fra dialogmødet v. Lisa Lisa er fraværende – så Karin orientere herom.

Dialogmødet lå tidligt på baggrund af ønske om tidlig 
inddragelse i budget 2020. 

Dagsorden + bilag fra mødet sendes ud med referatet. 
Spørgsmål rettes til Karin.

5. Projekt styrkede deltagende 
forældre samarbejde v. Laila

Laila fortæller om projektet, som er fra 
Socialministeriet. 
Hånbæk og Bangsbo er med fra distrikt vest. 
Projektet løber over 4 år om med økonomiske midler 
tilknyttet.
Projektet skal gerne munde ud i 4 årlige
forældrecafeer. 
Udvalgte forældre deltager i interview omkring 
samarbejdet. Projektet er blevet taget imod positivt. 
Laila ønsker input til hvad en forældrecafe er, og hvad 
den kan indeholde. 

- Laila notere.

6. Evaluering af seneste valg, samt 
planlægning af dato for valg 
2019.

Der snakkes om fremtidig valgprocedure. 

- Kort præcisere på valgindkaldelse hvad 
bestyrelsesarbejdet indebærer. 

- Reklamere for distriktsbestyrelsen på 
forskellige arrangementer rundt i husene. 

http://frederikshavnsyd.frederikshavn.dk/
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Afdelingsleder er ansvarlig for at indkalde folk 
fra bestyrelsen.

- 19. november 2019 afholdes der valg. 
Kl. 19.30-20.30

7. Budget 2018/2019

 Rapport vedlagt

Karin orientere kort om budget 2018. 
Distrikt Vest kom ud med et lille overskud som 
betyder, at vi ikke skal spares i 2019. 

På næste bestyrelsesmøde vil Karin vise hvordan 
budgettet opbygges og hvilke redskaber hun har. 

Karin orientere kort om budget 2019.

8. En lidt dybere introduktion af 
medlemmerne i Bestyrelsen:

 Hvad bærer I med ind i 
bestyrelsesarbejdet af 
mærkesager?

 Hvad brænder I for?

 Hvordan kan børnene 
mærke at vi har en 
bestyrelse?



Alle får 5 min. 

Punkt udsat pga. manglende tid – men alle bedes 
sende et kort skriv til Thomas indenfor 14 dage. 
Thomas og Karin samler op. 

9. Evt. Punkt på næste møde: Planlægning af ferie/fravær i 
dagplejen så udnyttelsen af ressourcerne kan 
optimeres. 

Bestyrelsesoversigt laves med billeder og navn, samt 
mail til Karin og formanden

Alle medlemmer sender mail og telefonnummer til 
Josephine, som laver samlet oversigt til intern brug. 

http://frederikshavnsyd.frederikshavn.dk/
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