
 

  

 
 

 

  

Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: onsdag d. 5. februar 2020  

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Majbritt Kallehauge 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Maibrit Stidsholt Bernickel 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 

Dagplejen Toya Ahlefeldt Krag 

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: Mette Allerslev Zimmer, Maibrit Stidsholt Bernickel 

Caroline Skjoldborg deltog ikke i pkt. 1 - 7 

  



 

 

 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 5. februar 2020 

Dagsorden godkendt 
 

2.  Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer – præsentationsrunde 

Toya budt velkommen og præsentationsrunde gennemført 
 

3.  Konstituering af bestyrelsen (valg formand og næstformand) 

Formand: Randi Kvesel 

Næstformand:  

Valgperiode: 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer 2020/2021 

Børnehuset Sæbygårdvej Maibrit Stidsholt Bernickel 2020/2021 

Børnehuset Sættravej Randi Kvesel 2020/2021 

Dagplejen Karina Boel Thomsen 2019/2020 

Dagplejen Toya Ahlefeldt Krag 2020/2021 

Dybvad Børnehave Jannie Lindstrøm Nielsen 2019/2020 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård 2019/2020 

Voerså Børnehus Stinne Vejby Engbjerg 2019/2020 

 

Suppleanter for bestyrelsen i nævnte rækkefølge er: 

Institutioner: 

1 Monica Sivesgaard Fri 2020 

2 Sara Larsen 2020 

3 Heidi Vagner Svendsen 2020/2021 

Dagplejen: 

1 Jeppe Pilgaard 2020/2021 

2 vakant 

 

Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning konstateret. 
Randi Kvesel valgt som formand 
Valg af næstformand udsat til næste møde (11. marts 2020) 

 

4.  Fastsættelse af forretningsorden 
Bilag: udkast til forretningsorden for 2020 

Udkast til forretningsorden godkendt. 
 

5.  Referat fra møde den 21. oktober 2019 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  



 

  

Ingen bemærkninger. Referat godkendt og underskrevet. 
Samtidig blev referat fra ex. ord. møde den 21. januar 2020 godkendt og underskrevet. 
 

6.  Orientering om bestyrelsens virke 
Bilag:  
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter 
Folderen ”Tillykke med valget – ny i bestyrelse, forældreråd eller lokalråd” 
Bestyrelsens årshjul 
 
På mødet får nye medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen udleveres publikationen  
”Forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner” 
Bestyrelsesmedlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret om Børne- og 
Ungdomsudvalgets beslutninger (via www.Frederikshavn.dk ) 

 
Taget til efterretning. 

Udkast til bestyrelsens årshjul formidles, når tidspunkter for bestyrelsesmøder i 2020 er kendt. 

  

7.  Budgetramme/indeksering 
- orientering om principper bag budgettet 
- orientering om fordeling af budgetramme 2020 for Dagtilbudsdistrikt Syd 
- orientering om udviklingen i børnetallet, Dagtilbudsdistrikt Syd, herunder fremlæggelse af 2019  
og 2020 oversigter. En opdateret 2020-oversigt medsendes dagsorden til hvert møde i 
Dagtilbudsbestyrelsen 

Punktet udsat til møde den 11. marts 2020 kl. 16 – 17, hvor Dagtilbudsbestyrelsen også 
præsenteres for distriktets regnskab 2019. 

Dagtilbudsbestyrelsen fik udleveret distriktets oversigt over 2019 børnetal samt 2020 børnetal – 
jfr. rapport pr. 24. januar. 
 

8.  Dagtilbudsbestyrelsens udtalelse til Kvalitetsrapport for Familie, Børn og Skole 
Center for Børn og Skole har udarbejdet kvalitetsrapport for Familie, Børn og Skole med henblik 
på, at rapporten behandles politisk i marts måned 2020. 
Inden politisk behandling skal skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser udtale sig om de dele af 
rapporten, der vedrører egne fagområder samt om rapportens fælles del. Høringsperioden er 6. 
januar – 7. februar 2020. 
Bilag: Fælles kvalitetsrapport – familie, dagtilbud og skole 2019  
Følgebrev til Kvalitetsrapport 

Drøftet og udtalelse udarbejdet. 
 

9.  Indsamling af eventuelle spørgsmål af politisk karakter til Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetdialogmøde den 25. februar 2020 
Det fælles budgetdialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelsesformænd og 
ledere for dagtilbud, skole, ungdomsskole og fritidsklubber afholdes den 25. februar 2020. 
Forud for dialogmødet er det muligt at indsende eventuelle spørgsmål af politisk karakter til 
Børne- og Ungdomsudvalget.  

Spørgsmål til Børne- og Ungdomsudvalget indsamlet og drøftet i forhold til formidling til Børne- 
og Ungdomsudvalget. 
  

10.  Fastsættelse af møder i 2020 
Der aftales møde i februar, april, juni, september oktober og evt. december 
Der aftales tidspunkt for stort forældremøde og valg til bestyrelsen – november 2020 
Der aftales tidspunkt for rundvisning i distriktets institutioner (forår 2020) 

Næste møde afvikles onsdag d. 11. marts 2020 kl. 16 – 17. Fastlæggelse af tidspunkter for årets 
øvrige ordinære møder via mail.  

http://www.frederikshavn.dk/


 

 

Stort forældremøde og valg til bestyrelsen fastlagt til 19. november 2020. Dagen reserveres fra 
kl. 17. 
Rundvisning i distriktets institutioner prioriteres i år. Tidspunkt aftales på mødet d. 11. marts. 
 

11.  Overlevering fra den tidligere bestyrelses arbejde – herunder bestyrelsens principper 

Punktet udsat til kommende møde efter den 11. marts 2020. 
 

12.  Evaluering af stort forældremøde/valg til bestyrelsen, 21. november 2019 

Punktet udsat til kommende møde efter den 11. marts 2020. 

 

13.  Eventuelt 
Randi Kvesel og Karina Boel Thomsen ønskede en uformel drøftelse omkring proces vedr. 
minimumsnormeringer i dagtilbud  
Dagtilbudsbestyrelsen arbejder løbende på, at der er stort fokus på behovet for ekstra 
personaleressourcer til dagtilbudsområdet og bestyrelsen anerkender, at mange forældre udviser 
stor energi til også at arbejde for ekstra personaleressourcer til dagtilbudsområdet. 
 
Dagtilbudsbestyrelsen er dog blevet bekendt med, at flere medarbejdere bliver påvirket af de 
metoder der anvendes som fx opslag på de sociale medier, hvor der anvendes konkrete 
eksempler fra dagligdagen – taget ud af en kontekst. Personalet føler sig overvåget, kontrolleret 
og oplever at der ledes efter fejl, hvilket giver utryghed og påvirker trivslen. 
Dagtilbudsbestyrelsen vil gerne skærpe opmærksomheden på vigtigheden i, at vi har 
medarbejdere der trives og får ro til at løse kerneopgaven.  

 

 

Med venlig hilsen 

Caroline Skjoldborg 

distriktsleder, Dagtilbudsdistrikt Syd 

 

 

 

 

 


