
 

  

 
 

 

  

Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: tirsdag d. 15. januar 2019  

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Annie Larsen 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 

Dagplejen Isabella Albertsen 

Dagplejen Karina Boel Jensen 

Dybvad Børnehave Jannie Lindstrøm Nielsen 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård  

Voerså Børnehave Stinne Vejby Engbjerg  

Dagtilbudsbestyrelsens sekretær: distriktsleder Caroline Skjoldborg 
Referent: Inger Dam 

Fraværende: Helle Sort Pedersen, Isabella Albertsen 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 15. januar 2019 

 
Godkendt 
Under pkt. 9 indsættes ”Høring vedr. ramme for dialogmøder mellem bestyrelser og Børne- og 
Ungdomsudvalget” 
 

2.  Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer – præsentationsrunde 
Velkomst og præsentationsrunde gennemført 
 

3.  Konstituering af bestyrelsen (valg formand og næstformand) 

Formand: Karina Boel Thomsen valgt som formand 

Næstformand: Randi Kvesel valgt som næstformand 

Valgperiode: 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer 2019 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 2018/2019 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 2019 

Dagplejen Karina Boel Thomsen 2019/2020 

Dagplejen Isabella Albertsen 2018/2019 

Dybvad Børnehave Jannie Lindstrøm Nielsen 2019/2020 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård 2019/2020 

Voerså Børnehus Stinne Vejby Engbjerg 2019/2020 

 

4.  Fastsættelse af forretningsorden 
Bilag: udkast til forretningsorden 
 
Forretningsorden gennemgået og godkendt med en enkelt justering under ”formidling af referat”. 
 

5.  Referat fra møde den 5. november 2018 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  

Referat godkendt og underskrevet. 
 

6.  Orientering om bestyrelsens virke 
Bilag:  
styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter 
bestyrelsens årshjul 
 
Orientering om dagtilbudsbestyrelsens virke taget til efterretning, herunder blev folderen ”Tillykke 
med valget – ny i bestyrelse, forældreråd eller lokalråd” kommenteret og udleveret til nye 
medlemmer af Dagtilbudsbestyrelsen.  
Dagtilbudsbestyrelsens medlemmer blev også opfordret til at orientere sig i publikationen 
”Forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner” samt løbende holde sig orienteret om Børne- 
og Ungdomsudvalgets beslutninger (via www.Frederikshavn.dk ) 

  

7.  Budgetramme/indeksering 
- orientering om principper bag budgettet 

http://www.frederikshavn.dk/


 

  

- godkendelse af fordeling af budgetramme 2019 for Dagtilbudsdistrikt Syd 
- orientering om personalesituationen – herunder status for ansættelse af ny afdelingsleder hos 
Børnehuset Sæbygårdvej. 

 
Bestyrelsen tog orientering om principper bag budgettet til efterretning. 

Fordeling af budgetrammen godkendt. 
Drøftelse genoptages i forbindelse med udarbejdelse af bestyrelsens principper for fordeling af 
budgetramme. 
Orientering vedr. personaleressourcen taget til efterretning – herunder orientering om, at Line 
Jensen er ansat som ny afdelingsleder i Børnehuset Sæbygårdvej med virkning fra 1. februar 
2019. 
Drøftet bæredygtighed for distriktets små institutioner. 
Sammen med referat fra nærværende møde formidles oversigt over udviklingen i 2018 i 
distriktets børnetal.  

En opdateret 2019 oversigt fremlægges løbende i forbindelse årets møder i 
dagtilbudsbestyrelsen. 
 

8.  Fastsættelse af møder i 2019 
Der aftales møde i februar, april, juni, september oktober og evt. december 
Der aftales tidspunkt for stort forældremøde og valg til bestyrelsen – november 2019 
Der aftales tidspunkt for rundvisning i distriktets institutioner. (2018-besøgsrunden var 11. april) 
 
Næste møde afholdes tirsdag d. 12. februar kl. 18.30. 
Forslag til møder resten af året udsendes sammen med dagsorden til næste møde.  
 

9.  Udarbejdelse af spørgsmål af politisk karakter til Børne- og Ungdomsudvalgets 
dialogmøde  
Børne- og Ungdomsudvalget har inviteret bestyrelsesformænd og distriktsledere til et par timers 
dialogmøde med udvalget tirsdag d. 5. februar 2019. Endeligt program er ikke udarbejdet endnu, 
men udvalget har bedt om, at distriktsbestyrelsens eventuelle spørgsmål af politisk karakter 
sendes til udvalget senest fredag d. 25. januar 2019. 
 
Spørgsmål sendes til Karina senest mandag d. 21. januar med henblik på endelig formulering af 
spørgsmål til udvalget. 

Efter den 21. januar er følgende tekst sendt til Børne- og Ungdomsudvalget: 

”Spørgsmål af politisk karakter til Børne- og Ungdomsudvalgets dialogmøde 

Børne- og Ungdomsudvalget har inviteret bestyrelsesformænd og distriktsledere til et par timers 
dialogmøde med udvalget tirsdag d. 5. februar 2019. I den forbindelse er distriktsbestyrelsen 
blevet bedt om at indsende eventuelle spørgsmål af politisk karakter til udvalget senest fredag d. 
25. januar 2019.  

Dagtilbudsbestyrelsen ser, at Frederikshavn Kommune investerer i turisme og udvidelse af havn.  

Hvad gør Frederikshavn Kommune tilsvarende for at investere i 0 – 6 års børn, for at sikre 
børnene en god opvækst og hermed være medvirkende til at børnene bliver robuste og 
livsduelige unge? 

I Dagtilbudsdistrikt Syd kan man omregne antal børn og antal fuldtidsansatte medarbejdere til, at 
der i gennemsnit passes lidt mere end 8 børn pr. fuldtidsansatte. 

Dagligdagens pædagogiske arbejde (kerneopgaven) ses at kunne være meget presset med 8 
børn pr. medarbejder samtidig med, at der skal være tid til overlevering af viden/rammer til 
studerende/vikarer. Der skal også være tid til forældresamarbejde / børn med særlige behov / 
fokus på kvalitet i dagtilbud og øvrige fokusområder i forhold til ny dagtilbudslov. 

Bestyrelsen ser med bekymring på, om der med den pressede hverdag er nok tid til nærvær og 
fokus på relationer mellem de voksne og det enkelte barn. Hvad er B&U’s holdning til 
bestyrelsens bekymring herom? 



 

 

Samtidig ser Bestyrelsen med bekymring på, at der politisk er besluttet at fortsætte drift af 
institutioner, der er så små (ned til 20 – 30 børn), da det forholdsmæssigt kræver en del flere 
ressourcer at drifte end institutioner med et børnetal på omkring 50 børn. Hvordan sikrer B&U at 
der stadig er kvalitet i små dagtilbud, med meget få pædagoger, der skal dække en fuld 
åbningstid på over 50 timer/uge?   

Venlig hilsen Dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 
p.b.v. Karina Boel Thomsen, formand” 

 

 

Indsat jf. beslutning under pkt. 1: 
Høring vedr. ramme for dialogmøder mellem bestyrelser og Børne- og Ungdomsudvalget 
Bestyrelsen ser med bekymring på, at uformelle møder mellem formand og bestyrelsesformand 
er fjernet fra planen. Det var uformelle møder, der gav god indsigt/resultater/dialog. Det var ad 
den vej hurtigere at reagere på aktuelle ting. 
Bestyrelsen foreslår et uformelt møde i hvert kvartal. 

 

10.  Overlevering fra den tidligere bestyrelses arbejde – herunder bestyrelsens principper 
 
Dagtilbudsbestyrelsens principper som godkendt på bestyrelsens møde den 2. marts 2017 er: 

 Børn lærer at respektere hinandens forskelligheder 

 Børn bruger og udfordrer alle sanser 

 Der er plads og tid til leg – ude og inde 

På dagtilbudsbestyrelsens sidste møde (5. november 2018) blev drøftet princip vedr. ”digital 
dannelse”. Drøftelsen sluttede med dette forslag til princip: ” Børn lærer at begå sig digitalt – 
både leg og læringsmæssigt”. Aftalt at drøftelsen fortsætter.  
Bilag: Kopi af referat fra møde den 5. november 2018, pkt. 7 

Udsat til næste møde. 

11.  Orientering om status vedr. Sundhedspanel v/Helle Sort Pedersen, der er udpeget som 
deltager i panelet 

Udsat til næste møde 

12.  Evaluering af stort forældremøde/valg til bestyrelsen, 19. november 2018 – herunder 
forældredeltagelse  
Invitation til mødet formidlet via Tabules og tilmelding til mødet skulle meldes via Tabulex 
37 forældre ud af ca. 900 forældre takkede ja til invitationen til møde. 

Udsat til næste møde. 

13.  Eventuelt 
Udsat til næste møde. 

 

Med venlig hilsen 

Caroline Skjoldborg 

 distriktsleder, Dagtilbudsdistrikt Syd 


