
Dagsorden 
 

Dato: 

8.6.2022 

Tid:  

kl. 17.00 – 21.00 

Sted:  
Fredly, Borup Hedevej 3 og 
Skals børnehus Kærvej 11g, i 
Skals. 

Emne: 

Møde i dagtilbudsbestyrelsen i 
Område Nord 
                                                                

Bestyrelsen:  
Skals børnehus:                                        Line Mai Julius 

Skovbørnehaven Fredly:                           Morten Møller Andersen (Formand) 

Engelsborg børnehus:                              Johan I. Bjerremand (Næstformand 
Vestbyens børnehus:                                Mie Skautrup Jensen                             

Børnehuset Lupinmarken:                    Mette Moslund Brink  
Løgstrup børnehus:                        Annette Juhl Jespersen 
Møldrup Børnehus:                    Vakant 
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:             Simon Godthåb 
Dagplejen:                                                 Anne Rødkær Christensen                                        
Personale repr. (Dagplejen)                    Jane Bech 
Personale repr. (Børnehusene).               Birgitte Rind  
Repræsentant fra lederteamet                  Lise Bech Madsen 
Områdeleder                     Vivi Vraa 

Afbud: Mie, Morten og Mette, Annette, Simon, Anne 
Referent: Vivi 

Gæster: Rikke Kjeldal og Hanne Gilholt Forberedelse:  

Medbring:  

 
Mødet afholdes i Skals børnehus, men starter i Fredly 
Forældrerådet i begge børnehuse er indbudt til at deltage den første time af mødet med vedlagte dagsorden, 
ligeledes vil børnehusleder Hanne Gilholt og afdelingsleder Rikke Kjeldal orientere om hverdagen i børnehuset og vise rundt. 
 

Invitation til 

forældreråd_Doknr190088-20_v1.pdf 
 
Der deltog en repræsentant fra hver af de 2 forældreråd: 
De fremhævede bl.a. det gode forældresamarbejde, personalets indsats i Skals i forbindelse med udskydelse af byggeriet, bekymring ift. den ændrede skole og 
dagtilbudsstruktur, særligt ift. Fredly. 
Generelt blev der fra begge forældrerådsrepræsentanter udtrykt stor ros tilfredshed med de 2 afdelinger. 



 
Punkter til opfølgning fra sidste møde    
   

Emne 
 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

1. 
  
 

Referatet fra sidste møde. 
 

Bemærkninger eller evt. 
opfølgning  
 

5 min Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 
 
Velkommen til Birgitte Rind der træder ind i 
bestyrelsen som personalerepræsentant for 
børnehusene i området. 
 

Alle 

 
Punkter til drøftelse og beslutning 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Beslutning (referat – hvem gør hvad) 

 
Ansvarlig 

2.  
 
 
  
  

Økonomi, børnetal og budget 

• Status på børnetal og økonomi og budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientering og evt. 
beslutninger vedr. 
status på: 

• Børnetal 

• Status på budget 
2022 

• Andet 

20 min • Børnetal: 

Børnetallet er generelt let stigende i området. 

I forhold til det forventede børnetal der er meldt ind 

er status pr. 1 juni således: 

• Vuggestuer + 12,3 

• Børnehaver + 14,4 

• Dagplejen – 1,8 

 

• Budget:  

Budgettet viser pr. 1.6.22 et forventet underskud på 

1,2 mio. 

 

• Svar fra forvaltningen på bestyrelsens  

Vivi 



• Svar på henvendelse fra bestyrelsen til 

forvaltningen  

Skrivelse ang. budget 

2022_Doknr124672-22_v1.DOCX 

henvendelse vedr. budgetændringer. 

Bestyrelsen sendte d. 9. maj 2022 en skrivelse til 

forvaltningen om dialog om uforudsete 

budgetændringer/ fejl der har konsekvenser for 

budget 2022. (se vedlagte skrivelse) 

Det drejer sig bl.a. om:  

• Fejl i prisme manglende madordning i et 

børnehus   

• Fejl i prisme drift og vedligehold i et 

børnehus  

• Efterreguleringer   

 

Det betyder fx at vi må ændre i den fastsatte 

normering i børnehusene fra 1.1.2022.  

 

Der er kommet vedlagte svar tilbage fra 

forvaltningen. 

 

             

Økonomiafdelingens 

bemærkninger til Vivi Vraa.docx 
Bestyrelsen tog svaret til efterretning. 

 

 

Punkter til drøftelse  

 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

3.   
 

Valg til bestyrelsen i september 2022 Orientering om det vi 

ved nu og drøftelse 

15 min Vi gennemgik valgmaterialet til det kommende valg 
til dagtilbudsbestyrelsen. 

Vivi/ Alle 



vedr. det kommende 

valg 

 
Materialet udsendes af de enkelte leder i forbindelse 
med afvikling af forældremøder i september. 
 
Der skal være valg flg. steder: 
Dagplejen 
Lupinmarken 
Vestbyen 
Fredly  
Engelsborg 
Møldrup 
Hejlskovgaard. 

Man må gerne stille op til genvalg      
 
Der skal ikke vælges flg. steder: 
Skals børnehus 
Løgstrup børnehus 
 
Der skal ikke vælges medarbejder repræsentanter før 
2023. 
 
Der mangler suppleanter alle steder. 
 
 

Punkter til orientering 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 



4. Nyt fra området: 

• Børnehuse 
 

• Dagplejen 
 

• Fælles  

Orientering 15 min  

• Børnehuse 
- Sommerferie pasning 

I børnehusene er der åbent i Møldrup 
børnehus og Lupinmarken 
 

- Styregruppen ifb med byggeriet af Skals 
børnehus. 
Line udtræder nu af bestyrelsen, da hun ikke 
længere har børn i dagtilbud. 
Morten træder ind i styregruppen i stedet 
for.  
Line vil gerne fortsat være behjælpelig, hvis 
der bliver behov for det, da hun har siddet i 
styregruppen fra starten. 

 
- Dagtilbudsstruktur 

Der afholdes borgermøde d. 16. august 17 – 
21 i forbindelse med den nye 
dagtilbudsstruktur. 
 
OBS:  
Det er samme aften som vi har 
bestyrelsesmøde. Det blev derfor besluttet at 
bestyrelsen deltager i borgermødet og 
derefter holder bestyrelsesmøde, hvor der 
udarbejdes høringssvar. 
 

• Dagplejen 
- Sommerferiepasning i dagplejen 

Der er nu lavet en plan for afvikling af 
sommerferie i dagplejen 
I uge 28 er der 7 dagplejere på arbejde 
I uge 29 – 30 er der 4 dagplejere på arbejde. 

 

Vivi 



- Ansættelser: 
Emma Quist Jonstrup er ansat i Vestervangs 
området. 
Dorte Christiansen og Bitten Falbe Piilgaard 
er ansat i Møldrup 

Velkommen til jer       
Der er stillinger opslået i Klejtrup og Løgstrup 

- Der har været opslået stillinger som leder af 
dagplejen i flere af områderne, nu er alle 
stillinger besatte og gruppen af 
dagplejeledere kan sammen med Anne-
Mette Marling der er områdeleder i område 
Sydøst og faglig leder af dagplejen arbejde 
videre ift. en mere ensrettet faglig kvalitet af 
dagplejen fx i forhold til tilsyn, 
læreplansarbejdet og evalueringskultur. 

-  

• Fælles 
”Grønne sammen 

        I uge 36 eller 37 arbejdes der i alle dagtilbud og  
       skoler med projektet” Grønne sammen”  

I område Nord er vi med i uge 37. 
Det vil betyde at der er særlige aktiviteter i 
forhold til arbejdet med bæredygtighed både 
lokalt men også fx teater  

       
       Læs mere her: 
 https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-
presse/pressemeddelelser/boern-og-unge-er-
groenne-sammen-og-baner-vejen-for-
baeredygtighed-og-groen-omstilling-
108588784135919/ 
 

5. Orientering om og evt. nyt fra 
formandsnetværket 

Orientering og evt. 
forberedelse 

10 min Intet nyt Johan 

https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/boern-og-unge-er-groenne-sammen-og-baner-vejen-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling-108588784135919/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/boern-og-unge-er-groenne-sammen-og-baner-vejen-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling-108588784135919/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/boern-og-unge-er-groenne-sammen-og-baner-vejen-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling-108588784135919/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/boern-og-unge-er-groenne-sammen-og-baner-vejen-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling-108588784135919/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/boern-og-unge-er-groenne-sammen-og-baner-vejen-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling-108588784135919/


6.  
 
 

 Evt. Korte 
orienteringspunkter 
 

10 min  
Evaluering af bestyrelsens arbejde. 

- Fremmøde har været meget svingende. Det 
har gjort det svært at træffe beslutninger og 
komme videre i bestyrelsesarbejdet, da vi 
ofte ikke har været beslutningsdygtige. 
Corona har en del af skylden for dette, da 
den nye bestyrelse ikke kom så godt fra start. 
 
Vi drøftede om vi kunne ændre på 
mødeformen eller andet for at få større 
fremmøde fx holde nogen af møderne på 
teams, korte møderne af, eller lave en anden 
for rundvisning, ændre mødetidspunktet 
eller andet. Dette drøftes med den nye 
bestyrelse på første møde. 

 
Til slut en stor tak til Line fra Skals børnehus og Johan 
fra Engelsborg, der nu ikke har flere børn i dagtilbud 
og derfor udtræder – TAK for indsatsen og et godt 
samarbejdet gennem mange år. 
Line har været med i bestyrelsen siden 2015 og Johan 
siden 2017 – Johan som formand siden 2020 
 

Alle 

 
Aftaler vedr. kommende møde 
Tirsdag d. 16. august – Bestyrelsen deltager i Borgermøde fra 17 – 19 og holder derefter bestyrelsesmøde. 
 
Planlagte møder:  Konstituerende møde d. ? 
 
Møderne Afholdes normalt fra 17.00 – senest 21.00 på skift i børnehuse og dagplejen 

 

• Øvrige datoer: 
Dialogmøder med B&U udvalget ang. dagtilbudsstruktur – datoer kommer senere 

 



• Punkter til kommende møde. 
Børnetal, Økonomi og budget (Fast punkt).    
Orientering fra området (Fast punkt) 
Orientering fra formandsnetværket (Fast punkt) 
Gennemgang af principper 

 

 

 


