
DAGTILBUDSDISTRIKT VEST  

 

Referent: Tia Toft Piilgard 

Ordstyrer: Karin Holm Hansen 

Deltagere: Thomas Levorsen, Maika Nikolajsen, Line Ejsenhardt, Helle Strøm, Martin Nielsen, 

Malene Madsen, Marius Frederiksen 

Fraværende: Mads Pilgaard (supl.), Jakob Ejsenhardt (supl.) 

 

1.  Velkomst og præsentation & 
spisning 

Karin byder velkommen og alle præsenterer sig. 

2.  Orientering om 
bestyrelsesarbejde  
v/Karin 

Karin orienterer om hvad bestyrelsesarbejdet 
indebærer. 
Man varetager overordnede ting i distriktet, dvs. 
vi går ikke ind i enkeltsager eller personsager. 
Bestyrelsen er også bindeled mellem politikerne 
og dagtilbud – politikerne inviterer til minimum 2 
dialogmøder om året. Derudover deltager 
formanden også i uformelle dialogmøder 
henover året.  
Man er valgt ind i en periode på 2 år, eller så 
længe man har børn i distriktet. 
Medarbejderrepræsentanter sidder for 1 år af 
gangen. 
 

3. Konstitution  
Valg af formand og 
næstformand 

Thomas vil gerne genopstille som formand, og 
er genvalgt af en enig bestyrelse. 
Maika Nikolajsen er valgt som næstformand. 

4. Tavshedserklæring 
Gennemgang og 
underskrivning 

Alle udfylder og afleverer til referent 

5.  Forretningsorden 
Gennemgang og godkendelse 

Forretningsorden er godkendt og underskrevet. 
Den medsendes referatet til bestyrelsen. 

Referat 
Referat for konstituerende bestyrelsesmøde den 22. januar 2020  i Børnehuset Hånbæk kl. 18.00 til 20.00 

http://frederikshavnsyd.frederikshavn.dk/
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6. Mødedatoer i 2020 
Medbring kalender 

Mødedatoer for 2020 er som følger:  
 
24. februar 
20. april 
8. juni 
31. august 
19. oktober 
 
Tidpunkt for alle møder er kl. 1700 til 1900 

 
Datoen for valget i november besluttes på 
næstkommende ordinære møde. 
 
 

7. Ferieplan / 
samkøringsuger/madpakketid 
Afstemning af ferieuger, samt 
samkøring i opland 

Karin forklarer hvad distriktet hidtil har gjort ift. 
feriesamkøring, samt fremlægger et forslag til 
hvordan det kan se ud i 2020/2021 – hvor vi 
kan tage alle vores huse i brug. Det er nu muligt 
at tage alle husene i brug, da der er etableret 
vuggestuepladser i både Kernehuset og 
Troldehøj. I ferieplanen 2020-2021 bliver der 
lige vilkår for børnene i alle husene, og alle 
børn får mulighed for at se et nyt hus. 
Forslaget drøftes grundigt, og bestyrelsen 
godkender Karins forslag.  
Tia sørger for at oversigten lægges på Tabulex, 
samt sendes til afdelingslederne i husene. 
 
Det godkendes derudover at den 
forældrearrangerede madordning i Børnehuset 
Hånbæk samt i Børnenes Hus Lærkereden 
lukkes ned i sommerferieugerne 28,29,30 og 31 
2020. Dette betyder at børnehavebørnene skal 
have madpakker med i disse uger. 
 

8.  Høringssvar vedr. rullende 
skolestart 
(Bilag medsendt indkaldelse 

til dette møde) 

Det er politisk bestemt at den rullende 
skolestart er afskaffet, sådan at der igen er 
skoleoptag 1 gang om året pr 1. august. 

Denne beslutning er sendt ud til høring i 
dagtilbudsbestyrelserne. 
 
Kommentarer til høring vedr. rullende 
skolestart: 
Det er svært at forudsige hvilke budgetmæssige 
fordele eller ulemper afskaffelsen af rullende 

http://frederikshavnsyd.frederikshavn.dk/
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skolestart vil have for dagtilbudsområdet.  
Karin informerer at der er tilført 1,8 mill. fra 
skoleområdet til dagtilbudsområdet til dækning 
af udgifterne til de børn som vil være længere i 
dagtilbud. 
Vi skal være opmærksomme på om økonomien 
holder samt at vi er opmærksomme på hvilke 
udfordringer afskaffelsen kan skabe for både 
børn og det pædagogiske personale. 
Thomas sender notater vedr. 
opmærksomhedspunkter til Tia, og derefter 
udfærdiger bestyrelsen et høringssvar, som 
sendes til Hanne Helgesen 
HAHE@frederikshavn.dk  senest d. 28/1-20 kl 
12 
 

9. Høringssvar ved Fælles 
Kvalitetsrapport 

Fælles Kvalitetsrapport 2019 omdeles, og 
bestyrelsen bedes kommentere på de fælles 
mål samt på afsnittet gældende for dagtilbud. 
Kommentarer sendes til Karin på mail 
kahs@frederikshavn.dk inden d. 5. februar kl 
12. 
Karin gennemgår kort punkterne indeholdende 
de fælles mål samt forklarer hvordan disse 
arbejdes med i Dagtilbudsdistrikt Vest.  
 

10. Evt. 
 

 Tia sender mail til bestyrelsen vedr. 
opdatering af intern kontaktliste. 

 Til næste møde tages billeder af de nye 
bestyrelsesmedlemmer (samt dem som 
trænger til opdatering) til den oversigt 
som hænger i alle husene. 

 På næste møde aftales dato for 
bestyrelsesvalg 2020.  
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