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Møde i distriktsbestyrelsen  

Mødedato:26. februar 2018  

kl. 18.30 – 21.30  

i Børnehuset Sættravej, Sættravej 6 

 

Indkaldt: 

Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Børnehuset Brolæggervej Susanne Wøhlk Oktay  
 
 

Annie Larsen 
Susanne Olesen Steen 

Inge Frederiksen, dagplejen 

Børnehuset Sæbygårdvej Helle Sort Pedersen 

Børnehuset Sættravej Peter Christensen 

Dagplejen Isabella Albertsen 

Dagplejen Karina Boel Jensen 

Dybvad Børnehave Henriette Olesen 

Hørby Børnehus Ann V. Mellergård  

Voerså Børnehave Stinne Vejby Engbjerg  

Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Caroline Skjoldborg 
Referent: Inger Dam 

Fraværende: ingen 

 

  



 

Referat 

1.  Referat fra møde den 29. januar 2018 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  

Ingen bemærkninger, referat godkendt og underskrevet 
 

2.  Statusorientering regnskab 2017 og budget 2018, herunder personalesituationen 2018 
 
Distriktsleder orienterede om regnskabsresultat 2017. Distriktets underskud for 2017 lander på 
917.000 kr. svarende til et merforbrug på 2,87%. Bemærkninger til regnskabsresultatet er 
formidlet til kommunens Økonomicenter som en del af Frederikshavn Kommunens samlede 
regnskab. 
Distriktsbestyrelsen tog orientering om distriktets regnskabsresultat til efterretning. 
 
Også budget 2018 har en stram økonomisk ramme, men der er ingen bemærkninger pt. 
 
På grund af vakante stillinger og stigende børnetal har Dagtilbudsdistrikt Syd ansat pædagog 
Lisette Godsk Andersen pr. 1. februar og pædagog Søren Abildgård pr. 16. februar. Begge med 
tjeneste hos Børnehuset Sættravej. 
Hos Børnehuset Sæbygårdvej og hos Voerså børnehus er der pt. 2 vakante pædagogstillinger. 
Ansættelsesproces er i gang.  

(Stillinger er besat). 

 

3.  Årshjul for Distriktsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 
Udkast til årshjul for Distriktsbestyrelsen fremlægges til info og drøftelse, herunder også ændring 
af tidspunkt for møde i Distriktsbestyrelsen i september 2018.  
På sidste bestyrelsesmøde blev aftalt, at der mødes 11. september 2018, men denne dag er 
efterfølgende blevet sammenfaldende med Børne- og Ungdomsudvalgets dialogmøde med 
Distriktsbestyrelsen. 
 
Bilag: udkast til årshjul 
 
Årshjul drøftet og suppleret. 
Bestyrelsesmøde i distriktsbestyrelsen flyttet fra 11. september til 4. september 2018. 
Opdateret årshjul er tilknyttet i forlængelse af referat. 
 

4.  Høring – forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikshavn Kommune 
Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt. Forslag til nye 
vedtægter tager udgangspunkt i de rettelser, som nedsat arbejdsgruppe har peget på. 
 
Vedtægten er sendt i høring i perioden 9. februar – 12. marts 2018 og forventes endeligt 
godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. april 2018.  

Forberedelse til mødet: Orienter dig i bilagsmaterialet og reflekter over indhold – giver vedtægten 
med bilag mening for dig? 

 
På mødet: Distriktsbestyrelsen drøfter udkast til styrelsesvedtægt og udarbejder høringssvar. 

 
Bilag: Forslag til ny styrelsesvedtægt  
 
Distriktsbestyrelsen gennemgik udkast til styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt. 
På baggrund af udsagn fra gennemgangen udarbejder og formidler Distriktsleder, formand og 
næstformand (Caroline, Peter og Karina) endeligt høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalget. 
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5.  Synlighed og kommunikation 
 

På sidste møde i Distriktsbestyrelsen var der en kort snak omkring synlighed og kommunikation 
mellem Dagplejen/institutioner og forældre. 
”I gamle dage” foregik kommunikationen fra dagpleje og institution til forældre typisk ved 
udlevering af sedler og fysisk ophængte meddelelser på opslagstavler. 

Forældres beskeder/returmeldinger til dagpleje omkring opdatering af eks. adresse, 
telefonnumre, mail-adresse, tilladelser, ferie/fri er foregået via mundtlige returmeldinger og på 
retursedler. 

Siden 2016 har det for institutionernes vedkommende været muligt at bruge TABULEX som 
kommunikationskanal mellem institutioner og forældre. En mulighed der var tænkt som en 
forbedring både fra forældres og institutioners synsvinkel. 

Ud over TABULEX har Dagtilbudsdistrikt Syd også en hjemmeside, hvor der lægges lidt mere 
”langsigtede” informationer op end de enkelte huses daglige drift.  

Institutionerne oplever, at forældre ikke helt har taget TABULEX til sig og omvendt tilkendegiver 
forældre også, at de af og til mangler informationer fra Dagtilbudsdistriktet. 

I forhold til kommunikation mellem Dagtilbudsdistriktet og forældre til børn i Dagplejen, er den 
indtil nu foregået ved mundtlige beskeder fra den enkelte dagplejer, ved dagplejeres udlevering 
af sedler til forældre, eller endeligt ved post til den enkelte forælder via E-boks. 

På mødet drøftes og lægges en strategi for, hvad vi kan gøre for at bedre synlighed og 
kommunikation mellem Dagtilbudsdistrikt Syd og forældre. 

Forberedelse til mødet: Overvej, hvilke utraditionelle metoder, der kan tages i brug. 

 

Distriktsbestyrelsen ser gerne, at TABULEX også indføres som kommunikationsværktøj 
Dagplejen og gerne med intro til nye forældre i forbindelse med kontaktmøde mellem dagplejer 
og forældre, hvor Dagplejens afdelingsleder også deltager. 

Distriktsleder informerede bestyrelsen om kommende ændringer for Dagtilbudsdistriktets 
hjemmeside. Før sommerferien 2018 lukkes vores nuværende hjemmeside og sidernes basisinfo 
om distriktet – målrettet kommende forældre - lægges i stedet på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside. Nærmere info herom på et senere møde. 

Kommunikation mellem distriktet og forældre foregår via TABULEX indtil den landsdækkende 
portal for skoler og dagtilbud ”AULA” implementeres i Frederikshavn Kommune. I første omgang 
kobles skoler på systemet og herefter dagtilbud. Skoler forventes at blive koblet på i 2019 og 
dagtilbud i sidste halvdel af 2019. 

Distriktsbestyrelsen tilkendegav udfordringer i forhold til anvendelse af TABULEX, herunder at 
det er vigtigt at sætte fokus på, at al kommunikation mellem dagtilbud og forældre går via 
TABULEX – både for at sikre, at forældre benytter systemet, men også for at sikre en 
ensartethed, så forældre ikke behøver at være usikre på, om de har overset opslag/informationer 
i institutionen. 
Distriktsbestyrelsen beskrev udfordringer ved TABULEX, bla. omkring registrering af ferie/fridage 
samt supplerede med stikord som inspiration til, hvordan vi kan optimere brugen af TABULEX – 
bla. fotos og opsamlingskurser. 

Aftalt, at Distriktsleder drøfter status med distriktets afdelingsledere med henblik på optimering. 
 

6.  Distriktsbestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd 
- evaluering af nuværende principper 
- drøftelse, om principper skal suppleres 
- drøftelse af princippernes synlighed og målbarhed 
 
Distriktsbestyrelsens 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 mødet i marts 2017 blev også noteret idé til kommende princip-drøftelse: ”digitale 
læringsmuligheder i dagpleje og institutioner” samt ”natur ude og natur inde” 

I marts 2017 tilkendegav den siddende distriktsbestyrelse også, at institutionernes månedsplaner 
giver et godt overblik og gør det muligt for alle at se sammenhængen mellem læreplaner og 
institutionens fokus/aktiviteter, samt er en god mulighed for at skabe rød tråd mellem 
distriktsbestyrelsens principper og praksis. 

 
Punktet genoptages på næste møde med fokus på  

- drøftelse, om principper skal suppleres 
- drøftelse af princippernes synlighed og målbarhed 
 

7.  Drøftelse af forskel mellem distriktsbestyrelse og forældreråd i den enkelte 
institution/Dagplejen 
På sidste møde blev besluttet, at bestyrelsen ønsker en afklarende drøftelse af forskellen mellem 
opgaver i distriktsbestyrelse og forældreråd. 
 
Centralt i Center for Børn og Skole er der pt. ved at blive udarbejdet en folder, der bl.a. beskriver 
forskellen mellem bestyrelse og forældreråd (distriktsleder og formand for distriktsbestyrelsen 
Dagtilbudsdistrikt Syd er også involveret i denne opgave).  
Distriktsbestyrelsen afventer folder og ser på den baggrund ingen behov for afklarende drøftelse 
pt. 
 

8.  Eventuelt,  
herunder info om endeligt starttidspunkt og rute for distriktsbestyrelsens rundtur til institutioner 
11. april 2018 
 
Ruten begynder på Sæbygårdvej kl. 15.30, hvor afdelingsleder orienterer om institutionens virke. 
Næste år planlægges besøgsrunden på en dag med P-møder, således flere afdelingsledere kan 
være til stede og orientere om ”deres” institution. 
 
Karina Boel Jensen orienterede om materiale fra DCUM – børnemiljø 2017 – punkt til næste 
møde vedr. børn, der er ensomme i institutionen. 
 

 

Med venlig hilsen 

Peter Christensen 

 Formand for distriktsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 
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Årshjul Opdateret og godkendt 26.2.2018

Dagtilbudsdistrikt SYD

Januar

29-01-2018 Konstituerende bestyrelsesmøde

- Sampasning - Evaluering/Planlægning

- Overlevering af arbejdet fra foregående år, evt af formanden.

- Godkende budgetoplæg for året

- Revidere årshjul

Februar

06-02-2018 BUU møde

26-02-2018 Bestyrelsesmøde

- Statusorientering regnskab 2017

Marts

13-03-2018 BUU møde

13-03-2018 Uformelt dialogmøde (formand) med BUU

Genbesøge udvalgt princip (evaluering/relevans)

April

03-04-2018 BUU møde

11-04-2018 Besøgsrunde i institutioner

24-04-2018 Bestyrelsesmøde

- Opfølgning på besøgsrunde

Maj

15-05-2018 BUU møde

15-05-2018 Uformelt dialogmøde (formand) med BUU

Juni

06-06-2018 Bestyrelsesmøde

12-06-2018 BUU møde

12-06-2018 Fælles dialogmøde (formand) - Budget

Juli Ingen møder

August

21-08-2018 BUU møde

21-08-2018 Uformelt dialogmøde (formand) med BUU

Orientering fra fælles dialogmøde v/formand

Forberede stort forældremøde (fyraftensmøde)

Forberede dialogmøde i september

September

11-09-2018 BUU møde

11-09-2018 Dialogmøde med Dagtilbud (hele bestyrelsen)

04-11-2018 Bestyrelsesmøde

Oktober

09-10-2018 BUU møde

30-10-2018 Bestyrelsesmøde

- Genbesøge udvalgt princip (evaluering/relevans)

November

13-11-2018 BUU møde

13-11-2018 Uformelt dialogmøde (formand) med BUU

19-11-2018 Stort forældremøde (Fyraftensmøde)

December

11-12-2018 BUU møde

Bestyrelsesmøde

- Evaluering af stort forældremøde (Fyraftensmøde)



 

Årsplan for Dagtilbudsdistrikt Syds virksomhed 2018

1

2 Fri for Mobberi

3 ICDP

4 Cykelprojekt (Sundhed, pædagogik og arbejdsmiljø)

5 Arbejsmiljø (nedbringelse af sygefravær/bevarelse af lavt sygefravær, SPARK, social kapital)

6 KVALID (Pædagogisk dag)

7 Trivselslinial

8 BBO mål

9 Leg (Pædagogisk dag, Barndommens Gade)

10 0-2-års pladser i Hørby og Dybvad

11 Børnehuset Sættravej, etape II

12 Læreplanen

13 Distriktsbestyrelsens principper

14 Dagplejen - bedre til IT, ord og tal

Kerneydelsen: Vi skaber grundlag for trivsel og læring 

Fokus og mål i 2018: Høj kvalitet i det pædagigske arbejde, godt arbejdsmiljø (sundhed) inden for de 

tildelte rammer, herunder økonomiske så som styring af børnetal, tilpasning af ressorucer mv.


