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Dagtilbudsbestyrelsesmøde 
Onsdag d. 9. marts 2022 

Stoholm kultur og fritidscenter 
Kl. 20.00-22.00 

 
Bestyrelsen deltager i Børne- og ungdomsudvalgets dialogmøde kl. 17.00-19.45 

   
 

Dagtilbudsbestyrelse område Vest 2021/2022 
 

Forældrerepræsentanter: 
 Kaja Toft Nielsen, forældrerepræsentant for Mønsted børnehus 
 Lykke Gram Thorsgaard, forældrerepræsentant Søndergaard i Viborg 
 Jane Køjborg Nielsen, forældrerepræsentant Børnehuse Rørsangervej i Viborg 
 Majbritt Kvistgaard, forældrerepræsentant for dagplejen 
 VAKANT, forældrerepræsentant for specialgrupperne i område vest (Katholt samt SE gruppen på 

Søndergaard)   
 Christen Overgaard, formand for bestyrelsen, Forældrerepræsentant Bulderby i Viborg 
 Trine Wrist Poulsen, forældrerepræsentant Børnehuset Prinsen i Viborg 

Børnehusene i Stoholm: 
 Sanne Quist Mortensen, forældrerepræsentant for Rådhushaven i Stoholm  
 Torben Simonsen, forældrerepræsentant Fyrrevænget i Stoholm 

Vestfjends børnehuse: 
 Kristina Krog Houmøller, forældrerepræsentant, Myretuen i Kjeldbjerg 
 Anne-Kathrine Holm, næstformand i bestyrelsen, forældrerepræsentant Åkanden i Vridsted 

 
Medarbejderrepræsentanter: 

 Majbritt Rohde Fruergaard, medarbejderrepræsentant, Dagplejen 
 Lene Tange, medarbejderrepræsentant, Børnehuse 

Ledelsesrepræsentant  
 Majken Lund Thomsen, repræsentant fra lederteamet.  

Sekretær for bestyrelsen: 
Lone Frejo, områdeleder 

 
 

DAGSORDEN: 
Afbud: Torben Simonsen, Lene Tange, Majbrit Fruergaard, Lykke Gram Thorsgaard, Kaja Toft 
Nielsen 
Mødeleder: Christen Overgaard 
Referent: Lone Frejo 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Punkter til evt. 
 

Kommentarer: 

Beslutning: 
 
Godkendt.  
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Pkt. 2 Opfølgning på referat fra sidste møde samt deltagelse i Børne og ungdomsudvalgets dia-
logmøde d. 09.03.22.   
 

 
Der er ingen opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Kommentarer på dialogmødet: 
 

- Der savnes fokus på normeringer i dagtilbud i debatten.  
- Vigtigt at der bliver talt om hvad der definerer god kvalitet.  
- Der savnes svar på hvad det gode kan være ved forslaget og hvad det konkret betyder for det en-

kelte dagtilbud og skole.  
- Der efterlyses flere beregninger på forventede besparelser samt betydningen heraf.  
- Initiativet med afholdelse af dialogmøder er positivt, vigtig og modigt af det politiske udvalg. Møde-

rne giver muligheden for at borgerne får en reel mulighed for at få politikerne i tale. 
- Det er ikke kun i landdistrikterne at børn kan opleve flere skift i deres opvækst, dette sker også i 

Viborg by.  
 
 
 
ORIENTERING FRA FORMAND, OMRÅDELEDER OG ØVRIGE: 
 
Pkt. 3 
 

Orientering fra formand/næstformand/øvrige 

Orientering: 
 
Intet nyt.  
 
 
Pkt. 4 
 

Orientering fra områdeleder 
 

Orientering: 
 

 Valg til frokostordning i børnehuse som ikke har frokostordning og/eller produktionskøkken.  
Myretuen og Søndergaard er de to enheder i område vest som ikke har ordningen. 
 
Der afvikles valg i Myretuen i uge 12.  
 
Der afvikles ikke valgt på Søndergaard grundet bygningernes stand og uvisheden om fremtiden for 
Søndergaard.  

 
Pkt. 5 
 

Orientering vedr. budget 

Orientering: 
 
Området har afsluttet buget 2021 og der overføres et merforbrug 1,1 mill.  
 
Området har et samlet budget på 75.223.000 i 2022. Der er en nedgang i budgettet på ca. 3,7 mill fra 2021 
til 2022. Nedgange i budgettet skyldes fald i børnetallet. Faldet i børnetal er størst på 0-2 årige i hhv. dag-
pleje og vuggestue.  
 
Med de nuværende beregninger for årets forbrug på løn og drift, vil områdets merforbrug stige i 2022. Der 
arbejdes derfor i ledergruppen med at tilpasse lønninger og normeringer til det nye lavere børnetal. Her ses 
på løsninger hvor der ikke ansættes vikarer i barselsvikariater og ledige stillinger ikke genbesættes.  
 
For nuværende forventes der ikke at skulle opsiges medarbejdere men nedbringelsen i lønningerne kan 
findes via ovenstående løsninger.  
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Der ses en særlig udfordring med at nedbringe merforbruget i Vestfjends børnehuse – Myretuen og Åkan-
den samt på Søndergaard. Disse huse er områdets mindste enheder.  
 
 
PUNKTER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING: 
 
Pkt. 6 
 

 
Gennemgang og justering af principper og forretningsorden for dagtilbudsbestyrelsen i 
område vest.  
 

Sagsfremstilling: 
 
De nuværende principper samt forretningsorden drøftes og justeres.  
 
Drøftelse – beslutning: 
 
Alle principper samt forretningsorden er gennemgået og justeret. 
Lone Frejo sørger for at de nye kommer på viborg.dk 
 
Ansvarlig for punktet: 
Christen Overgaard 
 
  

Næste møde 
 

 
Tirsdag d. 24. maj. Mødet holdes i Bulderby.  
 
 
Evt.  
 

 

 
 
 


