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Referent: Tia Toft Piilgard 

Ordstyrer: Thomas P. Levorsen 

Deltagere: Karin Holm Hansen, Thomas Levorsen, Hanne Holmberg, Pernille Thomsen, Helle Strøm, Lisa 
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Fraværende: Laila Hybholt Pedersen, Mette Rønnest Yde, Tanja Larsen, Trine La Cour Kostending, Mette 

Møller Sørensen 

 

1.  Godkendelse af referat  

2.  Orientering fra Karin 

 Folder fra BUU 

 Trivselsundersøgelse 

 Store Lederdag 

 Økonomi 

 Ny institution 

 Karin uddeler en velkomstfolder fra BUU til 
alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer 
(Karin har folder liggende til dem som var 
forhindrede i at deltage i mødet). 
Folderen omhandler og beskriver hvad det 
indebærer at være medlem i bestyrelse, 
forældreråd eller lokalråd. 
 

 Der var deadline for besvarelser på 
Trivselsundersøgelsen i går onsdag d. 10/10-
2018, og det var meget forskelligt i husene 
hvor mange som har besvaret 
undersøgelsen. Der kommer 
opfølgningsmøder i forbindelse med 
personalemøder i husene med Karin og AMR. 
Der kommer en rapport til alle husene, som 
gennemgås på opfølgningsmøderne. Der 
laves en handleplan på undersøgelsen, som 
skal køre sammen med APV’en.  
 

 Karin har været til Store Leder Dag hvor hun 
blandt andet hørte om et projekt som 
hedder Café Danish. Der er startet en dialog 
med folkene bag projektet om hjælp til 
opstart af vores eget bestyrelsesprojekt. 
Thomas vil tage kontakt til styregruppen. 
 

Referat 
Referat for bestyrelsesmøde den 11. oktober 2018 i Børnehuset Hånbæk kl. 18.00 – 20.00 
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 Frederikshavn Kommune har ansøgt og 
modtaget en pengepulje fra Staten til at 
styrke forældresamarbejdet, med særlig 
fokus på udsatte familier. Hvad projektet 
kommer til at indeholde ved vi ikke så meget 
om endnu, udover at Børnehuset Hånbæk 
samt Børnehuset Bangsbo er med i puljen. D. 
11. december skulle vi gerne modtage mere 
information om projektet.  
 

 Grønnebakken 2 er en ny privat 
daginstitution som starter op i Frederikshavn 
pr. 1/1-2019. Grønnebakken 2 vil med plads 
til 25 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn 
uden tvivl have en effekt på både distrikt Øst 
og Vest, men hvor meget vi kommer til at 
mærke til det, vides endnu ikke. Vi følger 
udviklingen, og informerer når vi ved mere. 
Institutionen starter op i den gamle friskoles 
lokaler på Koktvedvej. 

3.  Orientering fra Thomas 

 Kursus for 
bestyrelsesmedlemmer – 
Center for Børn og Skole 

Thomas har modtaget information om at der bliver 
startet op på kursus for bestyrelsesmedlemmer. For 
at målrette kurset på bedst mulige måde 
efterspørger de input til indhold i dette kursus. Hvad 
savner medlemmerne i bestyrelsen information om? 
 
Der var enighed om at det var vigtigt at kurset bliver 
tilbudt i starten af den periode man er valgt ind i 
som bestyrelsesmedlem, for at man kan have størst 
udbytte af det. Punkter/ønsker til kursusindhold 
som blev nævnt på mødet var: 
- Styrelsesvedtægten 
- Dagtilbudsloven 
- Børne og Unge Politik 
-principper 
 
Tia sender mail ud til hele bestyrelsen med 
beskrivelse af kursus, og beskrivelse af hvad 
det er vi ønsker tilbagemelding om (punkter til 
kursus). 
Tilbagemeldinger skal ske til Thomas i løbet af 
uge 42 
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4.  Principper ift. at arbejde med at 
skabe rum/plads og ro til 
fordybelse for børnene 

 Se bilag med principper 

Hvordan implementeres principperne – Karin tager 
principperne med til afdelingslederne, hvorefter de 
skal informere personalet på et personalemøde – for 
dagplejen kan der informeres i middagsstunden i 
legestuen. Bestyrelsen vil gerne have en 
tilbagemelding fra husene om hvorvidt det fungerer 
at arbejde med principperne. Der skal være en 
tilbagemelding et halvt år efter præsentation. 
 
Karin og Tia laver en kort indledning til principperne, 
samt sætter det pænt op, inden den præsenteres for 
afdelingslederne. 

5.  Principper for legestue i 
Dagtilbudsdistrikt Vest 

 Se bilag med principper 

Skal laves på særskilt dokument og sættes pænt op. 
Se i øvrigt beskrivelse i pkt. 4. 

6.  Budget 2018 og 2019 

 Budget (bilag vedlagt) 

 Orientering fra BUU 
 

 Vi har en lille budgetoverskridelse – vi måtte 
max have brugt 75%. En stor del bliver brugt 
på personale-delen. Grunden til at vores 
samlede forbrugsprocent ser så fin ud, som 
den gør, er at der er skåret helt ind til benet 
mht. materialeindkøb samt på vikardækning. 
Men det bliver meget stramt den sidste 
halvdel af året. 
Derudover er vi i nogle af husene ramt af 
sygdom samt orlov, og er derfor er 
udfordringer ift. personaledækning. 
 

 Anders fra BUU fortalte at der var stort set 
enighed om budgettet.  
Der bliver tilføjet 7,5 mio. kr. til 
dagtilbudsområdet i overslagsårene (budget 
2019 – 2022). Heraf er 2,2 mio. kr. afsat til at 
udligne de tidligere varslede besparelser ved 
tidligere start i daginstitution og nedlæggelse 
ad dagplejen i landområderne. Disse 
besparelsesforslag er fjernet.  Derudover er 
den generelle  bestemmelse, at en stor del af 
pengene skal bruges til at ansætte mere 
personale. 
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7.  Forældremøder i husene 
(Forslag fra Pernille/Hånbæk: 
afholdelse af forældremøder 
forekommer kun ved 
store/vigtige ændringer i huset. 
Anden information sendes ud 
via 1-2 nyhedsbreve om året. 
Begrundelse: manglende 
opbakning fra forældrene, 
begrænset fremmøde, 
besparelse på personale-
ressourcer) 

Husene har et stort ønske om mulighed for større 
individuel afholdelse af forældremøder, da det 
opleves at opbakningen fra forældrene ikke er særlig 
stor.  
Bestyrelsen vedtager at afdelingslederne stadig skal 
indkalde til forældremøde 1 gang årligt. Men at afd. 
lederne har muligheden for at aflyse mødet, såfremt 
tilslutningen er for lav. Ved en evt. aflysning ønsker 
bestyrelsen at afd. Leder skriver ud til samtlige 
forældre at mødet er aflyst samt hvorfor det er 
aflyst – lægger det på tabulex.  
God idé med nyhedsbrev fra husene. 
 

8.  Forældrearrangeret madordning 
- Pris? 

Der bliver kigget på den forældrearrangerede 
madordning for børnehavedelen i Hånbæk og 
Lærkereden. Prisen på forældredelen af betalingen 
er de sidste mange år ikke steget i takt med 
stigninger på andre omkostninger (løn og råvarer), 
og det kan derfor ikke længere hænge sammen 
økonomisk. For at løse situationen kan der være 3 
muligheder: 
Løsning 1 – nedlæggelse af den forældrearrangerede 
madordning. 
Løsning 2 – prisstigning (Karin vil regne på hvor stor 
prisstigning er nødvendig). Stigninger skal varsles 3 
mdr. før. 
Løsning 3 – sætter niveauet ned for udbuddet af 
mad. 
 
Bestyrelsen er enige om at der skal ske en regulering 
af prisen – men at reguleringen skal ske over tid, 
sådan at det ikke mærkes så kraftigt for forældrene. 
Reguleringer skal varsles 3 mdr. før. 
 

9.  Status på Dagplejen Hvad er status på dagplejen ift. uddannelse (Ord IT 
og Tal), og vikardækning ifm. dette? 
For at dække ind når vores dagplejere har været 
afsted på kursus/udd. har der været benyttet 
dobbeltdagpleje (8 børn + 2 voksne i 1 hus) med 
vikardækning, men dette vil kun køre så længe 
dagplejerne deltager i kurser/udd. Den sidste 
kursusrunde er i uge 4 og 5 2019. 
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Vi har grundet sygdom også for tiden ansat en 
gæstedagplejer, for at lette presset på de faste 
dagplejere.  
Fremadrettet ser det ud til at efterspørgslen er 
større på vuggestuepladser end på dagplejepladser. 
Men det er kun et øjebliksbillede på dem som er på 
venteliste pt.  
Anciennitets tidspunkt er i dag barnets alder – men 
iflg. den nye dagtilbudslov bliver det datoen for 
indmeldelsestidspunktet, der bliver anciennitets 
tidspunkt. 
Dette vil forhåbentlig gøre det lettere at 
administrere venteliste, samt forudsigelse af 
børnetal i husene. Det betyder, at forældrene skal 
skrive sig op så tidligt som muligt, hvis man ønsker 
en bestemt institution. 

10.  Evt. 

 Indvielse af Troldehøj 

 Valg til bestyrelse 

 Dialogmøde 4/10-18 

 Forældre/bedsteforældre 
hjælp i husene? 

 Der kommer invitation ud til indvielse af 
Troldehøj d. 5. november fra kl 14 til 15.30. 
Karin vil gerne have en tilbagemelding på 
hvem fra bestyrelsen der deltager. Dette er 
den officielle indvielse for. Der kommer en 
forældrerettet del / åbent hus i december. 
 

 BUU har udvalgt 2 valgforordnende til 
bestyrelsesvalget – de har valg Anders og 
Almina. Vi skal finde 2 datoer i november 
hvor vi vil afholde valg. Vi foreslår d. 15. og d. 
29. november, og Karin går videre med disse 
2 datoer, og giver nærmere besked om 
endelig dato samt tidspunkt. Tia forhører sig 
via mail mht. hvem der er på valg i år. 
 

 Dialogmøde – Det var et interessant og 
informativt møde. Der var bl.a. oplæg om 
arbejdet med KVALid og Familiestuen. Da 
punkterne med spørgsmål kom på 
dagsordenen, oplevedes det at mødet 
ændrede karakter, og at det føltes 
ubehageligt at de fremmødte skulle stå til 
regnskab for de tilsendte spørgsmål. At det 
blev til en form for mudderkastning, og at 
folk var lidt aggressive i deres fremtoning. 
Spørgsmålet fra dagplejen vedr. ændring i 
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arbejdstid ift. deltagelse i personalemøder 
mødte den hårdeste modstand, hvorimod 
der var rigtig god respons spørgsmålet vedr. 
de 2-sprogede børn i daginstitutionerne (der 
var også andre institutioner som havde rejst 
det spørgsmål). 
Karin fortæller at der, iflg. information fra 
Vibeke Post, endnu ikke lavet nogle tiltag for 
at ændre på situationerne i husene. Det kan 
blive svært i forhold til lovgivningen. 
Karin tager det med videre hvordan mødet 
blev oplevet. 
 

 Er der mulighed for at forældre, eller 
bedsteforældre kunne komme og ”hjælpe” til 
i institutionerne? 
Lovgivningen siger at frivillige ikke må 
overtage det pædagogiske arbejde, og der 
skal desuden også indhentes straffe- og 
børneattest. 
Men derudover vil det være en gave, hvis der 
var nogle forældre og/eller bedsteforældre, 
som havde tid og overskud til måske at 
komme og læse en bog med en gruppe børn, 
eller måske tage med på en tur ud af huset. 
Måske vi skal formidle mere ud om at man 
kunne lave noget lignende projektet Bedstes 
Campingvogn i Distrikt Syd. Karin vil tage 
forslaget med til afdelingslederne. 
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