
 

  

 
 

 

  

Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato:16. september 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 Thomsen 

Dybvad Børnehave Jannie Lindstrøm Nielsen 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård  

Voerså Børnehave Stinne Vejby Engbjerg  

Dagtilbudsbestyrelsens sekretær: distriktsleder Caroline Skjoldborg 
Referent: Inger Dam 

Fraværende: Randi Kvesel og Stinne Vejby Engbjerg 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 16. september 2019 

Dagsorden godkendt 
 

2.  Referat fra møde den 12. juni 2019 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  

Referat godkendt og underskrevet. 
 

3.  Statusorientering om budget 2019, herunder personalesituationen 

Bilag:  
Udvikling i distriktets børnetal 2018 og 2019 

 

Der har været – og forventes en lille stigning i distriktets børnetal resten af 2019. Det betyder, at 
husenes timer tilpasses i forhold til det gennemsnitlige børnetal september – december 2019. 
 
En dagplejer i HørbyDybvad er fratrådt med udgangen af juli 2019 på grund af vigende børnetal i 
området. Samtidig er der pr. 1. august 2019 ansat 2 dagplejere i Østervrå på grund af øget 
behov i dette område. 

Distriktets budgetopfølgning pr. 31. august 2019 forventer et regnskabsresultat 2019 hvor 
indtægter og udgifter balancerer. 

Orientering taget til efterretning. 
 

4.  Orientering om projekt ”Den digitale kuffert” 
Projekt ”Den digitale kuffert” er et af elementerne i årsplan for Dagtilbudsdistrikt Syds virksomhed 
2019. 
Tovholder på implementering af projektet på tværs af Frederikshavn Kommune er 
skolepædagog/IT-vejleder Rasmus Jensen. Rasmus er inviteret til at orientere 
Dagtilbudsbestyrelsen om projektet.  
Der er afsat 15 minutter fra kl. 19 til orienteringen. 

 

Rasmus orienterede: 
Sidste halve år er brugt på intro af ”den digitale kuffert” i institutioner i Frederikshavn Kommune. 
Baggrunden for projekt ”Den digitale kuffert” er Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 
(strategien er pt. ved at blive opdateret).  
Projektet betyder et fokus på digitalisering i dagtilbud under princippet ”En legende tilgang til 
anvendelse af IT-udstyret”. 
Rasmus er frikøbt 1 dag ugentligt. Er pt. ved at lave en video målrettet forældre og medarbejdere 
omkring digitalisering for børnene. 
Der er fokus på debat i medarbejdergrupperne – hvordan inkorporerer vi det i de enkelte huse? 
Samtidig dialog omkring, hvad eks. en IPad kan. Udfordringen er de voksnes tid og lyst til det 
digitale. 
 
Rasmus sammenlignede metaforisk digital dannelse med at lære at cykle. Når børn lærer at 
cykle får de cykelhjelm på og gode råd af forældrene/pædagoger. ”De voksne går skiftevis foran, 
ved siden af og bag ved barnet”. Mange gange har forældre givet deres børn en mobil telefon / 
IPad – uden samtidig guidning. Og det er vigtigt med guidning – at man skal forholde sig kritisk til 
hvad man modtager via de digitale medier. Det er også vigtigt, at børn benytter sit digitale udstyr 
etisk forsvarligt. Eks. lærer at spørge om lov, inden de tager billeder af kammeraterne. 
 



 

  

IPaden har mange funktioner – både leg og læring. Vigtigt, når vi skal lære nyt – at gå i gang 
med at lege med udstyret. 
Rasmus opfordrede Dagtilbudsbestyrelsen til at drøfte, hvordan vi får vores forældre til at drøfte, 
hvordan vi anvender digitale medier. 

Rasmus nævnte også, at Frederikshavn Kommune pt. også har fokus på at lave digitale 
løsninger i kommunens offentlige rum. 

Dagtilbudsbestyrelsen tog informationen til efterretning og tilkendegav, at de ønsker Rasmus skal 
komme til stort forældremøde den 21. november og give et oplæg for forældre omkring digital 
dannelse og herefter være med i dialog med forældre i forhold til, hvordan vi lærer vores børn og 
hinanden at bruge det digitale på en hensigtsmæssig og etisk forsvarlig måde. 

 

5.  Status på dele af årsplan for Dagtilbudsdistrikt Syds virksomhed 2019 
Dagtilbudsbestyrelsen fik en statusorientering på bestyrelsens møde i juni. 
Orientering om et par af de oplistede punkter blev udsat til september mødet og til yderligere et 
par punkter er der supplerende info. 

A. 0 – 2 års pladser i Dybvad Børnehave (supplerende info) 
B. Sættravej – byggeri etape II (supplerende info) 
C. Legekunst 
D. Status vedr. ”Den digitale kuffert” (udsat fra sidste møde) – se dagsordenens pkt. 4 
E. Tema på pædagogisk dag 2. marts 2019 (udsat fra sidste møde) 

Ad. A. Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at fastholde, at der etableres 0 – 2 års pladser 
ved Dybvad Børnehave på Markedsvej. Vi afventer tidsperspektiv. 
Ad. B. Der arbejdes på højtryk med at færdiggøre etape II (renovering/tilbygning ved 
ladebygningen. Der er indflytning i løbet af efteråret. Bygningen skal som tidligere oplyst rumme 
Dagplejens legestue og Familiestuen (begge enheder er pt. i midlertidige lokaler). Efter 
renovering har Børnehuset Sættravej igen adgang til gymnastiksalen i bygningen. Der er ikke 
planlagt renovering af gymnastiksalen. 

Ad. C Distriktsleder orienterede om projekt legekunst – et 4-årigt, landsdækkende projekt. 
Projektet omfatter kompetenceudvikling af pædagoger i samarbejde med kunstnere og 
kulturformidlere gennem forpligtende partnerskaber. Projektet har fokus på leg, dannelse, kunst 
og æstetiske læreprocesser og konkret inspiration til at arbejde med den styrkede pædagogiske 
læreplan. 
Alle institutioner i Frederikshavn Kommune bliver involveret i projektet i løbet af de kommende 4 
år. Indtil videre forventes det, at dagplejen kobles på via legestuegrupper i samarbejde med 
vuggestue grupper. Bl.a. Børnehuset Sæbygårdvej er i gang med projektet i efteråret 2019. 
Huset har valgt et samarbejde med musisk kunstner fra Frederikshavn Musikskole. 

Ad. D – se under pkt. 4 

Ad. E – Distriktsleder orienterede: På Pædagogisk Dag i foråret 2019 satte vi fokus på ”Kvalitet i 
Dagtilbud” og fokus på ”Trivselslinealen”. Planlagte temaer til distriktets fælles personalemøde i 
efteråret er ”Inklusions – strategi”, ”Evalueringskultur” og ”Børneperspektiv”. 

 

6.  Evaluering af ”Lukkedage” og sampasning i Dagtilbudsdistrikt Syd i perioden september 
2018 – august 2019 med henblik på beslutning af plan for perioden september 2019 – 
august 2020. 

Bilag: 
Oversigt over ”Lukkedage” og sampasning 2018/2019 
Udkast til plan for ”Lukkedage” og sampasning 2019/2020 

 

”Lukkedage” og sampasning evalueret. 
Sampasning fungerer fint og afdelingslederne evaluerer og kvalitetsoptimeres hver gang i forhold 
til forrige sampasning. Distriktets ladcykler benyttes flittigt til ture i sampasningsperioden. Til stor 
glæde for børnene. 
En af sampasnings udfordringerne kan være nye børn, der har start dato midt i en 



 

 

sampasningsperiode. På kontaktmødet forud for pasningsstart drøfter dagtilbud og forældre altid 
hensigtsmæssig start for det enkelte barn. 
Erfaringen er, at der er forholdsvist mange 0 – 2 års børn i sampasningsperioder og bestyrelsen 
tilkendegav, at distriktsledelsen har kompetencen til at åbne et hus ud over 
sampasningsinstitutionen, hvis forældrenes returmeldinger i forbindelse med ferie viser et stort 
antal nye 0 – 2 års børn. 

Udkast til plan for 2019/20 godkendt med tilføjelse af uge 42 2020. 
Fremover evalueres sampasningen stadig på første bestyrelsesmøde efter sommerferien, men 
planen går fremover fra juleferien indeværende år til og med efterårsferien i efterfølgende år. 
 

7.  Planlægning af stort forældremøde den 21. november 2019 
Punktet genoptages fra sidste møde. 

Jf. referat fra sidste møde (12.6.19): 

” Indhold på mødet – fx vise filmklip med eksempel på et læringsrum. 
Drøftet hvordan vi får motiveret forældre til at komme til stort forældremøde – bl.a. hvordan og 
hvor får vi lavet et opslag, der giver forældre lyst til at deltage i stort forældremøde. 
Stikord: ”Mød op og vær med til at vælge, hvem du synes, der skal sidde i 
Dagtilbudsbestyrelsen”. 
Et lille videoklip til Tabulex, der præsenterer et bestyrelsesmøde. 
 
Punktet genoptages i september. 
Der har været adviseret på hele distriktets Tabulex i perioden 24.6. – 31.7.2019 således: 
RESERVER 21. november 2019, hvor vi sætter dit barns hverdag på dagsordenen til stort 
forældremøde”. 

BUU-medlemmer Helle Mortensen og Asger Mortensen deltager i forældremødet – del vedr. 
valg. 
 

Dagsorden for dagen bliver: 
kl. 17 Velkomst v/distriktsleder Caroline Skjoldborg 
kl. 17.15 Orientering om bestyrelsens arbejde i 2019 og forventninger til 2020 v/formand Karina 
Boel Thomsen 
Kl. 17.25 – 17.55 Indlæg ”Digital dannelse” – hvordan lærer vi børnene ”at cykle” i den digitale 
verden. Hvordan går vi foran, ved siden af og bag ved børnene v/digitaliseringskonsulent 
Rasmus Jensen 
Kl. 17.55 Forældredialog ud fra Rasmus Jensens indlæg 
Kl. 18.25 Valg til dagtilbudsbestyrelsen pr. 1. januar 2020 

Distriktsleder udarbejder dagsorden, der slås op på Tabulex. 
Tilmelding til mødet også via Tabulex.  

På valg er  

Mette Allerslev Zimmer, Børnehuset Brolæggervej. Genopstiller. 
Helle Sort Pedersen, Børnehuset Sæbygårdvej. Ønsker ikke at genopstille. 
Randi Kvesel, Børnehuset Sættravej 
Isabella Albertsen, Dagplejen, genopstiller måske 
 

8.  Udkast til princip for overgange mellem dagtilbud og skole til kommentering/godkendelse 
I foråret 2019 blev afviklet fællesmøde for dagtilbudsbestyrelsen og skolebestyrelsen i forhold til 
formulering og fastsættelse af princip for overgange mellem dagtilbud og skole. 
På mødet blev fremsat stikord til princip og samtidig nedsat en arbejdsgruppe, der skulle 
udarbejde udkast til princip. 
Arbejdsgruppen har nu fremsendt udkast til høring i de enkelte bestyrelser. 
 
Bilag: Udkast til princip for overgange mellem dagtilbud og skole, juni 2019. 

 

Materialet godkendt med et par justeringer.  
Distriktsleder formidler forslag til justeringer videre. 



 

  

9.  Dagtilbudsbestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd 
På sidste bestyrelsesmøde tilkendegav Dagtilbudsbestyrelsen, at tiden er inde til at revidere 
bestyrelsens principper. 

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har repræsentanter for bestyrelsen været samlet til 
arbejdsmøde og der er indhentet stikord fra forældre via opslag, hvor forældre skulle notere, 
hvad de synes, der er vigtigt for deres børns hverdag. Forældre blev opfordret til at skrive deres 
bud/idéer/mening/forslag/ønske/holdning/værdier på en planche ophængt i deres barns 
institution / seddel, der var lagt frem hos deres barns dagplejer. 

Punktet genoptages. 

På vegne af repræsentanter for bestyrelsen fremlagde Mette Allerslev resultat af sammenfatning 
af forældrenes stikord og knyttede uddybende ord til stikordene. 

Tryghed, nærvær, tillid  

Også et forældreansvar at skabe tryghed, nærvær og tillid mellem hjem og institution. 
Stabilitet og forudsigelighed (både for børn og forældre) 
Hvad er børnenes tegn på ro? (hvad ser pædagogiske personale) 
At der er glade voksne, at der er tid til at spise 
 
Dagtilbudsbestyrelsen ønsker, at bestyrelsens principper bygges op på samme vis som princip 
omkring overgange. Aftalt, at en arbejdsgruppe dannet af bestyrelsens forældrerepræsentanter 
formulerer udkast til princip. 

Dagtilbudsbestyrelsens principper genoptages på næste møde. 

 

10.  Drøftelse af Børne- og Ungepolitikken efter BUU-beslutningen den 11. juni 
Kan vi det vi gerne vil inden for den eksisterende politik? 
 
Bilag: Referat fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 11. juni 2019 pkt. 7 samt 
Frederikshavn Kommunes gældende Børne- og Ungepolitik. 

Drøftet. 
Bestyrelsen ser politikken som rummelig og ambitiøs, og bestyrelsen oplever, at vi kan det vi 
gerne vil inden for den eksisterende politik. 

 

11.  Dagtilbudsbestyrelsens besøgsrunde til huse i Dagtilbudsdistrikt Syd 
På sidste møde blev aftalt besøgsrunde den 28. august. Efter en del afbud besluttede formand 
og distriktsleder, at rundturen udsættes og at bestyrelsen på møde den 16. september drøfter 
”Besøgsrunder”. 

Besøgsrunde udsættes til foråret 2020.  
Randi, Mette A. og Jannie har ikke tidligere været med på rundtur til distriktets huse. 
 

12.  Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelser i dagtilbud i 
Frederikshavn Kommune 
Dialogmøde afholdes 17. september 2019 kl. 19 – 21 i Børnehuset Pilekvisten, Ternevej 5, 
Frederikshavn. 
Bestyrelsen havde ikke supplerende punkter til dialogmødet. 
 

13.  Eventuelt 
 
CASJ orienterer på næste møde om kvalitetsrapport for Dagtilbudsdistrikt Syd 
 

 

Med venlig hilsen 

Karina Boel Thomsen 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


