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Referat fra Dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 7. juni kl. 19.00-
21.30 i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselou -ok Ulla Kirkelund – 

medarbejderrepræsentant - ok 

Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen - afbud Anette Bandholm Bech Johansen - 

medarbejder repræsentant  - ok 

Pilekvisten Michelle Rasmussen - afbud Anja Krogh Andreasen – 

medarbejderrepræsentant - ok 

Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø - ok  

Børnehuset Spiren Mille Kjærgaard - ok  

Humlebien Jesper Gad - udeblev 

Jess Pape - afbud 

 

Abildgaard børnehave Taija Erichsen - ok  

Spiloppen Tanja Mølgaard - ok  

Dagplejen  Ann Møller - afbud  

 

Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 

Referent: Kirsten Christensen 

 

Dagsorden:  

1. Underskrift af referat fra sidste møde 

 

Sidste møde er der ikke lavet referat fra, da der udelukkende blev 

lavet høringssvar vedr. kvalitetsrapporten 

2. Orientering:  

 Budget 2018 – konsekvenser i 

forhold til ændret 

indekseringstakst - vedhæftet 

mail fra Vibeke Post Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2018: 

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april – var Gittes forventning, at 

budgettet for hele distriktet ville balancere i 2018.  

Efter den samlede budgetopfølgning var lavet for alle områder i 

dagtilbud – blev det desværre nødvendigt at ændre på 

indekseringen (beløb pr. barn pr. år) med tilbagevirkende kraft til 

1. januar 2018. Årsagen til dette er, at børnetallet er langt højere 

end det, der blev forventet i forbindelse med budget 18.  

Da vi kun har den samme økonomiske ramme, har Vibeke Post 

Madsen været nødt til at sætte indekseringen ned fra 50.252 kr. 

til 49.283 kr. pr. børnehavebarn. (Vuggestuen er dobbelt takst).  

 

Dette bevirker desværre at der sker stramninger inden for vores 

område.  

 

Asylbørnehaven er lukket den 31/5 og Asylcentret er ligeledes 

lukket. Udlændingestyrelsen har besluttet, at der skal skæres ned 

på asylcentre i Danmark, da asylansøgere er stærkt faldende. De 

ca. 400 asylansøgere et flyttet til andre centre i Danmark. 
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 Budget 2019 – Gitte orientere 

om de politiske beslutninger 

vedr. budget 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbejdet med Kvalid – ved en 

af 

medarbejderrepræsentanterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientering om den nye 

dagtilbudsaftale  

 

 

 

 

Budget 2019: 

Ud fra ”sparekatalog” har BBU (Børn- og ungeudvalget) besluttet 

at: 

 Børnehavestart fremover skal ske når børnene er 
2,10 måneder. 

 Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikterne.  

 Rammebesparelse på administrationen. 

Vi kender endnu ikke tildelingen vedr. budget 2019. 
 

 

 

Kvalid: 

Kvalid står for Kvalitet i dagtilbud. Materialet har UCN udviklet i 

samarbejde med Frederikshavn Kommune. 

Medarbejderne har haft frit valg, hvilke emner de ønsker at 

arbejde med udfra Kvalidfolder.  

Læringshistorier og evaluering er/bliver lavet efterfølgende, og 

der følges hele tiden op på om processen følges. 

Hovedtemaet har pt. været LEG.  

 

Medarbejderrepræsentant i Mælkevejen fortalte om, hvordan de 

har valgt at arbejde med Kvalid.  

Der er bla. blevet arbejdet med: 

 Fri for mobberi.  

 På nogle stuer har stole og borde været fjernet, og der er 

bla. blevet spist andre steder. 

 Legepladsen har haft stor succes med bla. 

”Mudderkøkken”. Vuggestuen har lavet læge, lege- og 

læringskasser. 

Formålet har været at udvikle og styrke børnenes relationer og 

relationer børnene imellem, og personalet kan efterfølgende 

mærke at det har styrket mange af børnenes selvtillid. 

 

 

Den nye dagtilbudsaftale: 

Den 1/7 2018 træder ny lovgivning i kraft. 

Regeringen vil sætte fokus på 3 centrale temaer for stærkere 

dagtilbud og mere fleksibilitet for børnefamilier. 

De 3 fokuspunkter er: 

 Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier.  

 Bedre læring og trivsel for alle børn og et 

sammenhængende børneliv.   

 Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.  
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3. Opsamling på Kvalitetsrapport  

På sidste bestyrelsesmøde blev der 

besluttet, at bestyrelsen vil være 

nysgerrig på flg.  

1. Dreng/pige, der er en 

kønsskævhed. Bestyrelsen vil være 

undersøgende på baggrunden for 

scoren i eget distrikt, dels ved at 

kigge på de enkelte institutioner. 

Arbejde på om der kan opstilles 

principper i forhold til arbejdet med 

drenge/piger.  

 

2. Derudover vil bestyrelsen være 

undersøgende på hvordan 

spørgsmålene i Hjernen og hjertet 

er opbygget, spørges der fx mest til 

kompetencer som pigerne 

bestrider? 

 

3. Bestyrelsen konstatere, at der 

scores relativt lavt (3,3) på 

”Indendørsfaciliteter til ro og fred”. 

Bestyrelsen vil være undersøgende 

på hvordan scoren ligger i eget 

distrikt, er der fx forskel på scoren 

mellem de enkelte afdelinger i 

distriktet. Er der evt. behov for at 

opstille principper i forhold til 

punktet.   

Kvalitetsrapporterne: 

Det er første gang der laves kvalitetsrapport.  

 

De 3 punkter som bestyrelsen har besluttet at være nysgerrige 

overfor og rapporten fra de enkelte enheder, blev ligeledes 

drøftet. 

Bestyrelsen har opfattelsen af, at nogle at spørgsmålene er mere 

pige- end drengerelateret. 

 

Bestyrelsen har besluttet at der ikke er behov for, at der laves 

principper ifh. til punkt 3. 

 

Forslag fra bestyrelsen er, at det pædagogiske personale fx 

kan spørge børnene om deres opfattelse af, om der er steder 

de kan gå hen, hvis de vil ha’ fred og ro.  

 

Tages op som punkt igen efter sommerferien 

 

Hjernen og Hjertet spørgeskemaer som er udarbejdet af Rambøll 

vedhæftes referatet, så alle har mulighed for at se spørgsmålene. 

 

.  

4. Evt.  Farvel til Taija, forældrerepræsentant i Abildgaard (har pige som 

starter i skole). Suppleant Stephanie Værens kommer ind i 

bestyrelsen i stedet for.  

Tak for godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Der er fælles dialogmøde den 12/6 kl. 19.00-21.30 for 

bestyrelsesformænd fra dagtilbud, skole, ungdom og fritid, leder 

og BBU udvalget.  

Formanden for distriktsbestyrelsen tager bekymringerne med på 

mødet vedr:  

 Hvad vil politikerne/administrationen gøre, for at undgå at 

dagtilbud kommer i den situation fremadrettet som lige er 

sket, hvor budgettet er blevet reduceret 5 måneder inde i 

et budgetår.  

 Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin bekymring i forhold til 
den politiske beslutning omkring tidligere børnehavestart. 
Der er meget få voksne i vores børnehaver, ca. 2 til 20 
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børn. Bestyrelsen er bekymret i forhold til, om de små 
børn, vil kunne få den omsorg der er behov for.  

 

 

 

 

Næste møde er den 30/8 kl. 19-21.30 i Mælkevejen 

 

Rigtig god sommer til alle  

 
 


