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Møde i distriktsbestyrelsen  

Mødedato: 6. juni 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: Susanne Wøhlk Oktay, Henriette Olesen, Helle Sort Pedersen 

  



 

Referat 

1.  Referat fra møde den 24. april 2018 – bemærkninger, godkendelse og underskrift  

Ingen bemærkninger, referat godkendt og underskrevet 
 

2.  Statusorientering om budget 2018, herunder resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2018 
samt status vedr. personale 
 
Distriktsleder henviste til mail om konstaterede økonomiske udfordringer ud fra budgetopfølgning 
pr. 30. april - formidlet til distriktsbestyrelsen i uge 22: 

” Centerchef Vibeke Post Madsen har bedt mig videreformidle følgende til jer: 

Kære bestyrelse i dagtilbud 

Det har desværre været nødvendigt at ændre på indekseringen til vores institutioner. Vi har i 
forbindelse med budgetopfølgningen 30. april opgjort antallet af fødte børn. Det viser sig, at være 
langt højere end det vi havde forventet i forbindelse med budget 18. Da vi kun har den samme 
økonomiske ramme, har vi derfor været nødt til at sætte indekseringen ned fra 50.252 kr. til 
49.282 kr. pr. børnehavebarn. (Vuggestuen er dobbelt takst).  

Jeg ved, det giver udfordringer, når denne ændring sker midt i et budgetår, og det beklager jeg. 
Men vi er nødt til at handle hurtigst muligt i forhold til at overholde vores budget i 2018.”   
 
 

Distriktsleder supplerede med orientering om usikkerheder i forhold til opskrivning af børn til 
distriktets dagtilbud, bl.a. udfordringen med at tilpasse personaleressourcer til et distrikt med 
store lokale udsving i pasningsbehovet. Tilpasning af distriktets ressourcer foretages ved at 
undlade at genbesætte ledige stillinger og samtidig flytte medarbejdere mellem distriktets huse, 
så medarbejdertimer passer med behovet i det enkelte hus. 
Udsving i behov for dagplejepladser er sværere at tilpasse med kort varsel. Eks. kan der i 
Dagplejen være flere tomme pladser i et område og behov for ekstra pladser i et andet område. 
 
Distriktsleder har inddraget distriktets tillidsvalgte i forhold til behov for personaletilpasninger. 
Distriktsleder mødes i morgen med AFDL i forhold til genfordeling af personaletimer mellem 
husene. 

Distriktsleder vil løbende informere dagtilbudsbestyrelsen i forhold til udviklingen. 

Orientering taget til efterretning.  

 
Dagtilbudsbestyrelsen ser, at den pressede økonomi ses som en stor udfordring for distriktet i 
forhold til en forsvarlig bemanding i de enkelte enheder. Især er det en stor udfordring for 
distriktets ”små huse”. 

 

3.  Evaluering af ”lukkedage og sampasning” vinter/forår 2018 
Evaluering foreslås fremover 2 gange årligt. Efter uge 8 og efter sommerferien. 
Flere forældre har fremsat ønske om, at Tabulex i dagtilbud får tilføjet ferieskema for et helt år ad 
gangen – svarende til, hvordan man gør på skoleområdet. 
 
Fremover lægges ferieskema ind for 1 år ad gangen – følger skoleåret fra 1. august til 31. juli. 
Distriktet evaluerer administrativt og løbende i forhold til sampasning. Evaluering forelægges 
distriktsbestyrelsen efter behov og min. 1 gang årligt (1. møde efter sommerferien).  
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4.  Fastlæggelse af endelig form på stort forældremøde den 19. november 2018 

Børne- og Ungdomsudvalget har endelig godkendt den nye styrelsesvedtægt for dagtilbud i 
Frederikshavn Kommune og hermed rammen for distriktsbestyrelsens virke. 

Distriktsbestyrelsen har tidligere aftalt forældremøde/valgmøde som et fyraftensmøde kl. 17 – 19 
den 19. november 2018.  

Endelig form fastlægges. 
 
Bilag: godkendt styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Frederikshavn Kommune 
 

Tidligere beslutning om fyraftensmøde den 19. november 2018 kl. 17 – 19 fastholdes.  

Forældre adviseres via Tabulex om tidspunkt og endelig invitation formidles efter 
bestyrelsesmøde 30. oktober. 

 

5.  Distriktsbestyrelsens principper for Dagtilbudsdistrikt Syd  
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. 

 
På Distriktsbestyrelsens møde den 26. februar blev besluttet, at punktet genoptages den 24. april 
med henblik på  

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

Referat 24.04.2018: 
Aftalt, at Distriktsbestyrelsens principper formidles til de enkelte dagtilbud i distriktet med henblik 
på, at punkterne sættes på dagsorden til et personalemøde, så bestyrelsen kan få returmeldinger 
om, hvordan de enkelte dagtilbud udmønter bestyrelsens principper. 

Distriktsbestyrelsen ønsker formuleret et princip omkring ”digital dannelse”. 

Punktet genoptages på næste møde. 
 
Principper formidlet til de enkelte huse/legestuegrupper - planlagt drøftet på personalemøder i 
uge 24. Returmeldinger fra møder formidles til bestyrelsen på næste møde. 
 
Drøftelse omkring formulering af princip vedr. ”digital dannelse”. 
Distriktsleder anbefalede bestyrelsens medlemmer at besøge www.KL.dk  i forhold til at hente 
viden omkring ”digital dannelse”, herunder dilemmaer. 

Se bla. dialogkort via dette link: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81274/cf_202/Dialogkort_-_Digital_dannelse.PDF  

 
Princip vedr. ”digital dannelse” kan bl.a. være med til at danne baggrund i forhold til fordeling af 
distriktets årlige budgetramme. 
Forslag til foreløbig formulering af princip: ”Børn lærer at begå sig digitalt – både leg og 
læringsmæssigt” 

Bestyrelsens medlemmer opsøger inspiration fra KL m.v. og drøftelsen fortsættes på næste 
møde. 

http://www.kl.dk/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81274/cf_202/Dialogkort_-_Digital_dannelse.PDF


6.  Orientering vedr. ”Kvalitet i Dagtilbud (Kvalid) og Leg” 
På sidste møde i distriktsbestyrelsen blev besluttet, at Distriktsbestyrelsen på møde den 6. juni 
2018 skal have en orientering i forhold til, hvordan vores dagtilbudsdistrikt arbejder med 
indsatsområdet Kvalid og leg, herunder fokusområder efter gennemgang af kvalitetsrapport 
dagtilbud, forår 2018. 

Distriktsleder orienterede om den løbende proces i Dagtilbudsdistrikt Syd, herunder 
præsenterede værktøjet ”Taksonomien”, der løbende hjælper med fremdrift i kvalitetsudviklingen. 
Medarbejderrepræsentanterne gav eksempler fra dagtilbud, hvordan man i praksis arbejder med 
at kvalitetsudvikle dagtilbud, både i forhold til at evaluere egen praksis og i forhold til at evaluere 
og udvikle fælles praksis. Medarbejderrepræsentanter ser materialet som et godt værktøj til at 
højne og sikre høj kvalitet i vores dagtilbud. 

Den årlige ”Kvalitetsrapport – dagtilbud” synliggør og dokumenterer kvaliteten af kommunens 
dagtilbud, herunder kvaliteten de de enkelte distrikter. Ud over, at distriktsbestyrelserne skal 
komme med returmeldinger på rapporten er der også dialog mellem Center for Børn og Skole og 
distriktsledelsen i forhold til at aftale kommende fokus-/udviklingspunkter. 
 
Dagtilbudsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Bestyrelsen ser også KVALid som et godt værktøj til aktivt at foretage de rette prioriteringer i 
forhold til distriktets strammere økonomiske rammer. 
 

7.  Drøftelse af elementer til dialogmøde 
Den 12. juni 2018 afholdes der fælles dialogmøde for dagtilbud, skole, ungdom og fritid med 
fokus på budget. 
Deltagere i dette dialogmøde er bestyrelsesformænd, distriktsledere og Børne- og 
Ungdomsudvalget. Handicaprådet er også inviteret til at deltage. 

På Distriktsbestyrelsens møde samles input, som formand og distriktsleder skal bringe med til 
dialogmødet fra Dagtilbudsdistrikt Syd. 

 

Formanden orienterede kort fra dialog med BUU-formand. 
 
Bestyrelsesmedlem orienterede fra forældrehenvendelse vedr. politisk påtænkt ændring i 
forbindelse med budget 2019. ”forslag om at sende børn tidligere i børnehave”.  
Drøftet. 
Formand tager dilemma med til drøftelse på dialogmødet den 12. juni. 
 

8.  Supplering af årshjul for Dagtilbudsdistrikt Syd 
Formanden foreslår, at årshjulet suppleres i maj/juni med ”sommerhilsen til medarbejdere i 
Dagtilbudsdistrikt Syd” 
Bilag: Årshjul som godkendt den 26. februar 2018 

Sommerhilsen til distriktets medarbejdere, hvor bestyrelsen på forældrenes vegne påskønner 
medarbejdernes arbejde. 
Formanden laver udkast til hilsen og rundsender til bestyrelsens godkendelse inden formidling til 
medarbejderne. 
 

9.  Eventuelt 
Distriktsleder takkede afgående bestyrelsesformand for god indsats i bestyrelsen for 
Dagtilbudsdistrikt Syd. 
 
Bestyrelsesmedlemmer takkede formanden for en meget engageret og inddragende indsats, og 
dermed befordrende for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Første suppleant Mette Sofie Kirkedal Jensen indkaldes til bestyrelsen med virkning fra 1. august 
2018. 
 

 

Med venlig hilsen Peter Christensen, s Formand for distriktsbestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Syd 


