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Møde i dagtilbudsbestyrelsen  

Mødedato: 11. marts 2020 

kl. 16 - 17 

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Mette Allerslev Zimmer  
 
 

Majbritt Kallehauge 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Brolæggervej Sara Larsen 

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: Jannie Lindstrøm Nielsen, Stinne Vejby Engbjerg, Sara Larsen 

  



 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden til møde i Dagtilbudsbestyrelsen 11. marts 2020 
 
Godkendt 

2.  Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem – præsentationsrunde 
Medlem af dagtilbudsbestyrelsen Maibrit Stidsholt Bernickel har meddelt, at hun af personlige 
årsager ønsker at udtræde af dagtilbudsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 
Suppleant for bestyrelsen, Sara Larsen er i stedet indkaldt til at være repræsentant i 
dagtilbudsbestyrelsen i den resterende del af indeværende valgperiode = i 2020. 
 
Sara Larsens indtræden i bestyrelsen taget til efterretning.  
Sara var forhindret i at deltage i dagens møde og bydes velkommen på næste møde. 

 

3.  Valg af næstformand for Dagtilbudsbestyrelsen 
På det konstituerende møde den 5. februar 2020 blev Randi Kvesel valgt som formand for 
Dagtilbudsbestyrelsen og valg af næstformand blev udsat til kommende møde den 11. marts. 
 

Mette Allerslev Zimmer valgt som næstformand. 

 

4.  Referat fra møde den 5. februar 2020 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  
 
Referat godkendt og underskrevet 

 

5.  Orientering om regnskabsresultat 2019 for Dagtilbudsdistrikt Syd samt godkendelse af 
fordelingen af distriktets budgetramme 2020 

- Orientering om regnskabsresultat 2019 
- Orientering om principper bag budgettet 
- Godkendelse af fordeling af budgetramme 2020 for Dagtilbudsdistrikt Syd 
- Orientering om personalesituationen, herunder status for ansættelse af pædagoger til 

dagtilbudsdistriktet samt afdelingsleder til Børnehuset Sættravej. 

 
Bilag: Oversigt over distriktets børnetal januar – februar 2020 samt budgetteret børnetal marts – 
december 2020 – udleveres på mødet. 
 

Orientering om regnskabsresultat 2019 taget til efterretning. 
Oversigt over børnetal pr. 2.3.2020 udleveret og gennemgået. 
Oversigt over budgetrammen udleveret og kommenteret. Fordeling af budgetrammen godkendt. 
 
Bestyrelsen opfordres til at kigge Børne- og Ungdomsudvalgets referat fra 10. marts 2020 i 
forhold til punkt 3. fordeling af pulje til minimumsnormeringer samt punkt 4. Normeringer i 
kommunens daginstitutioner. 
https://frederikshavn.dk/politik/dagsordener-og-referater/  
 

Distriktsleder orienterede om 5 ny ansættelser i distriktet: 
Pædagog Line Veronica Nielsen pr. 1. marts 2020 
Pædagog Lise Boris pr. 1. marts 2020 
Pædagog Mette Røjkjær pr. 1. marts 2020 
Pædagog Lærke Hedegaard Johansen pr. 1. april 2020 
Støtteressourcepædagog Lise Hjørnet Sønderkær pr. 9. marts 2020 
Lene Vinther Dahl  som afdelingsleder Børnehuset Sættravej pr. 14. april. Lene kommer fra en 

https://frederikshavn.dk/politik/dagsordener-og-referater/


 

 2020 03 11 referat dagtilbudsbestyrelsen Syd 

stilling som afdelingsleder hos Børnehuset Pilekvisten i Frederikshavn. 
Orientering taget til efterretning. 

 

6.  Valg af ny deltager til Frederikshavn Kommunes Sundhedspanel 
Dagtilbudsbestyrelsen skal vælge ny paneldeltager til kommunens sundhedspanel i stedet for 
Helle Sort Pedersen der er trådt ud af sundhedspanelet. 

Det er muligt at orientere sig omkring Sundhedspanelet via Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside https://frederikshavn.dk/politik/raad-og-naevn/sundhedspanel/  

 

Punktet udsat til næste møde. 

 

7.  Eventuelt 
Distriktsleder orienterede om sampasning i uge 8 2020 – tilmeldte og fremmødte og hvordan 
vi tænker fx at organisere dagene før påsken. 
Ud fra tilmeldte og fremmødte i uge 8 er det bekymrende at konstatere at det næsten kun er 
halvdelen af tilmeldte, der møder frem. Ligeså ser vi, at forældre ikke retter pasningstiderne, så 
de passer med behov. Flere børn blev hentet tidligere end angivet ved tilmelding.  

Det betyder, at personaleressourcen ikke kan udnyttes optimalt. 

Bestyrelsen og ledelse vil i et samarbejde bede forældre om at sætte øget fokus på, at 
tilmeldinger viser det reelle behov for pasning i ferieperioder. 

 
Møder i Dagtilbudsbestyrelsen 2020 er via mail aftalt til: 

 21. april 2020 kl. 18.30 – 21.30 

 16. juni kl. 18.30 – 21.30 
 1. september kl. 18.30 – 21.30 

 21. oktober kl. 18.30 – 21.30 

 Stort forældremøde 19. november 2020 – dagen reserveret fra kl. 17 
 
Tidspunkt for forårets besøgsrunde aftalt til tirsdag d. 5. maj 2020. Deltagere er både 

forældrevalgte og medarbejderrepræsentanter. 
Første besøg hos Voerså Børnehus kl. 16.30. Samkørsel så vidt muligt – der er afgang fra 
Børnehuset Sættravej kl. 16.  
Rækkefølgen for besøg er: Voerså Børnehus, Dybvad Børnehave, Hørby Børnehus, Børnehuset 
Sæbygårdvej, Børnehuset Brolæggervej – herefter retur til samlingsstedet, Børnehuset 
Sættravej. 
 
Lukket punkt: 
På sidste bestyrelsesmødet den 5. februar under punktet ”Eventuelt” ønskede Randi Kvesel og 
Karina Boel Thomsen en uformel drøftelse omkring proces vedr. minimumsnormeringer i 
dagtilbud – drøftelsen blev taget til referat.  
Som opfølgning og status på dette orienterede distriktsleder Caroline Skjoldborg om en konkret 
hændelse. 
 
 
 

 

Med venlig hilsen 

Randi Kvesel 

 Formand for dagtilbudsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 

https://frederikshavn.dk/politik/raad-og-naevn/sundhedspanel/

