
Dagtilbudsbestyrelse, Område Vest 

 
 

1 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 16. august 2022 
Børnehuse Søndergaard, Spættevej 1, 8800 Viborg 

Kl. 19.00-21.00 
   
 

Dagtilbudsbestyrelse område Vest 2021/2022 
 

Forældrerepræsentanter: 

• Kaja Toft Nielsen, forældrerepræsentant for Mønsted børnehus 

• Lykke Gram Thorsgaard, forældrerepræsentant Søndergaard i Viborg 

• Vakant, forældrerepræsentant Børnehuset Rørsangervej i Viborg 

• Majbritt Kvistgaard, forældrerepræsentant for dagplejen 

• VAKANT, forældrerepræsentant for specialgrupperne i område vest (Katholt samt SE gruppen på 
Søndergaard)   

• Christen Overgaard, Formand, 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, 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 OG REFERAT: 
Afbud: Lykke Gram Thorsgaard, Anne-Kathrine Holm, Kaja Toft Nielsen, Torben Simonsen, 
Kristina Krog Houmøller 
Udeblivelse: Trine Wrist Poulsen og Majbritt Kvistgaard 
Mødeleder: Christen Overgaard 
Referent: Lone Frejo 
Gæst: Trine Verner Jensen, dagtilbudschef 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Punkter til evt. 
 

Kommentarer: 

 

Beslutning: 
Godkendt  

Pkt. 2 Opfølgning på referat fra sidste møde.  
 

Kommentarer:  
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ORIENTERING FRA FORMAND, OMRÅDELEDER OG ØVRIGE: 
 

Pkt. 3 
 

Orientering fra formand/næstformand/øvrige 

Orientering: 
 
 

Pkt. 4 
 

Orientering fra områdeleder og dagtilbudschef 
 

Orientering: 
 

• Orientering vedr. ansættelse af ny områdeleder til område vest v. Dagtilbudschef Trine Ver-
ner Jensen 

 
Trine Verner Jensen orienterer.  
Stillingen er slået op og det forventes at der ansættes ny områdeleder pr. 1. oktober.  
Christen Overgaard deltager i indstillingsudvalget som forældrerepræsentant fra dagtilbudsbestyrelsen. 
 

• Kursus for nye dagtilbudsbestyrelser 
 

Der afholdes kursus for de fem nyvalgte dagtilbudsbestyrelser d. 8. november kl. 19.00-21.00 
 

• Orientering vedr. ansættelse af ny børnehusleder til Bulderby v. Lone Frejo 
 
Ansættelse af børnehusleder til Bulderby vil afvente ansættelse af ny områdeleder i område vest. Ansæt-
telsesprocessen forventes at igangsættes efter d. 1. oktober. Mette Dorner (afd. Leder for Katholt i Bulder-
by) er konstitueret i stillingen frem til udgangen af december 2022.  
 

• Sag på B&U udvalgsmøde d. 10. august vedr. Børnehuse Søndergaard 
 
Trine Verner Jensen orienterer om nedenstående.  
 
Uddrag fra referat fra B&U mødet:  
 
Hvis det besluttes at udskyde arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur og budgettildelingsmodel, kan det 
overvejes, om der er nogle af nedenstående problemstillinger, som ikke kan udskydes. 
  

1. Kapacitetsudvidelser i den vestlige del af Viborg by 

  
Den seneste befolkningsprognose viser, at der frem mod 2030 skal passes 90 flere 0-2-årige børn og 70 
flere 3-5-årige børn i den vestlige del af Viborg by. Allerede i løbet af 2023 og 2024 vil der mangle vugge-
stuekapacitet. Der vil derfor være behov for at udvide dagplejen løbende frem mod 2025. Derudover vil ka-
paciteten i børnehaverne blive næsten fuldt udnyttet. 
  
En udvidelse af vuggestue- og børnehavekapaciteten vil tidligst kunne ske fra 2026, hvis der afsættes an-
lægsmidler i budget 2023-26. Der er i foråret 2022 peget på følgende mulige kapacitetsudvidelser: 
  

• Etablering af et nyt Børnehuset Lupinmarken kan være en mulig kapacitetsudvidelse i 2026. Det er 
en nedslidt pavillonbygning, som det ikke økonomisk kan svare sig at renovere, hvorfor der fore-
slås et erstatningsbyggeri. 

  

• Etablering af erstatningsbyggeri for Børnehuset Søndergård kan være en mulig kapacitetsudvidel-
se i 2028. Det en ligeledes en bygning, som det ikke økonomisk kan svare sig at renovere. Etable-
ring af et nyt Børnehuset Søndergård blev i september 2021 taget ud af anlægsbudgettet for at 
dække merudgifter til andre af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbyggerier pga. stigende byg-
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gepriser. Byrådet besluttede den 1. september 2021 (link til sag nr. 5), at sagen om en totalrenove-
ring af Børnehuset Søndergaard genoptages til politisk forhandling, når resultatet af analysen af 
kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet foreligger. 

  

2. Lukke Børnehuset Søndergård for optag af nye børn i 2023 

  
Der er bevilget 2 mio. kr. i 2022 til at gennemføre de mest nødvendige renoveringsarbejder på Børnehuset 
Søndergård. Det kan overvejes at beslutte en gradvis lukning af Børnehuset Søndergård, der har 58 bør-
nehavepladser. En gradvis lukning kan ske allerede fra 2023 ved at stoppe optaget af nye børn. På denne 
måde kan det i vidt omfang undgås, at børn skal skifte til andre tilbud, og investeringer i bygningen kan mi-
nimeres. 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-08-2022 
1. Med henvisning til politiske drøftelser før sommerferien vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at proces-
sen omkring udarbejdelse af forslag til ny struktur og budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet udsky-
des til 2023. 
  
Forvaltningen blev anmodet om i fjerde kvartal at udarbejde en revideret tidsplan for proces for ny dagtil-
budsstruktur med henblik på, at der foreligger et færdigt forslag til brug for budgetforhandlingerne for 2024. 
  
2. Forvaltningen blev anmodet om i 2022 at udarbejde sager til brug for konkret politisk behandling af for-
slag om:   

• Kapacitetsudvidelser i den vestlige del af Viborg by, jf. sagsfremstillingen. Overslag på kapacitets-
udvidelserne findes på referat fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23. februar 2022, sag 
nr. 3.  

• Stillingtagen til den videre drift af Børnehuset Søndergaard  

 

læs det fulde referat her: Børne- og Ungdomsudvalget - referat fra mødet den 10. august 2022 kl. 

08:30 (viborg.dk) 

 
• Ansættelse af dagplejere i område vest.  

 
Område vest, nord og sydvest laver fælles stillingsopslag vedr. ansættelse af dagplejere. Der søges om 
dagplejere i både Viborg by, Stoholm, Sparkær og Mønsted. Den/de bedst kvalificerede vil ansættes uaf-
hængig af bosted.  
 
 

Pkt. 5 
 

Orientering vedr. budget 

Orientering: 
 
Det forventes at område vest pr. august 2022 vil overføre et merforbrug på 1,3 mill. -svarende til -1,76%. 
Det er fortsat de fire mindste huse i området - Børnehuset Søndergaard, Børnehuset Rørsangervej og 
Vestfjends børnehuse, Myretuen og Åkanden, der viser et merforbrug. 
 
De stigende udgifter til el og varme, fødevarer samt overført merforbrug fra 2021 er indregnet i det forven-
tede merforbrug for 2022.   
 
Området overførte er merforbrug på 1,1 mill. fra 2021 til 2022.  
 
 
 
 
 
 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byraadet/2021-09-01-17-00-2369/#5-licitationsresultat-vedr-samling-af-rum-brnehus-og-skole-bevillingssag
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/boerne-og-ungdomsudvalget/2022-08-10-08-30-2728/#2-oplg-til-videre-proces-for-forslag-til-ny-dagtilbudsstruktur
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/boerne-og-ungdomsudvalget/2022-08-10-08-30-2728/#2-oplg-til-videre-proces-for-forslag-til-ny-dagtilbudsstruktur
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PUNKTER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING: 
 

Pkt. 6 
 

 

Godkendelse af nyt navn   

 

Sagsfremstilling 
 
I forbindelse med at Børnehuset Søndergaard og Børnehuset Rørsangervej sammenlægges ledelses – og 
personalemæssigt pr. 1. september, indstiller leder og personalet til at bestyrelsen godkender følgende 
fællesnavn for det nye børnehus: 
 
”Børnehusene Finderuphøj” – afdeling Søndergaard og afdeling Rørsangervej 
 

Drøftelse/beslutning 
 
Godkendt. 
 

Pkt. 7  

Valg til Dagtilbudsbestyrelsen – september 2022 

 

Sagsfremstilling: 
 
Der afholdes valg jf. denne oversigt: (uddrag fra forretningsorden) 
 

På valg i lige år: På valg i ulige år 

Børnehuset Rørsangervej Børnehuset Søndergaard 

Bulderby Børnehusene i Stoholm - Rådhushaven 

Mønsted børnehus Vestfjends børnehuse - Myretuen 

Dagplejen Børnehuse Prinsen 

Børnehusene i Stoholm - Fyrre-

vænget 

Forældrerepræsentant fra specialgrupper i 

område vest. (med mulighed for at perioden 

kan aftales til et år) 

Vestfjends børnehuse - Åkanden Medarbejderrepræsentanter 

 
Planlagte forældremøder: 
 
Bulderby: 21. september – Christen deltager 
Vestfjends - Åkanden: 28. september - Anne-Kathrine deltager 
Mønsted: 8. september - Kaja Toft Nielsen deltager.  
Rørsangervej: 27. september – Lykke Gram Thorsgaard (forældrerepræsentant på Søndergaard deltage i 
mødet) 
Stoholm – Fyrrevænget: 8. september - Torben deltager.  
 
Der skal ligeledes afholdes valg i dagplejen.  
Forslag: vedhæftede dokument udsendes til alle forældre i dagplejen 
 
Bestyrelsen drøfter og beslutter følgende: 
 

• Indhold i præsentation som kan bruges ved valghandlingen – udkast er udsendt inden mødet.  

• Deltagelse ved valget i de enkelte huse, herunder afklaring vedr. deltagelse ved valget på Rørsan-
gervej og Mønsted.   

• Udsendelse af information vedr. valg i dagplejen.  
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Drøftelse/beslutning:  
 

• Præsentation til brug ved forældremøder godkendt. 
 

• Der er aftalt deltagelse af nuværende forældrerepræsentanter ved alle valg jf. ovenstående over-
sigt.  

 

• Information vedr. valg i dagplejen godkendes. Sanne Quist Mortensen bliver kontaktperson. Lone 
Frejo udsender brevet til alle forældre i dagplejen fredag d. 19.08.22. 

 
Ib Nielsen – områdeleder i område øst varetager kontakten til/fra bestyrelsen indtil ny områdeleder er an-
sat.  
Efter valgene giver leder besked til Ib som sørger for et den nye bestyrelse bliver kontaktet og indkaldt til 
bestyrelsesmøde d. 6. oktober.  

 

 

  
Næste møde 
 

 
Torsdag d. 6. oktober i Børnehuset Rørsangervej 
 

Evt.  
 

 

 

 
 


