
 

 

Møde i Dagtilbudsbestyrelsen – område Sydøst torsdag den 3. feb. 2022 kl. 18.30 – 21.00 
Mødested: Børnehuset Pilekvisten, Pilevej 7, Bjerringbro 
Faste deltagere:  
Formand: Ea V. Jessen - Skovbørnehaven   
Næstformand: Bettina R. Nielsen – Rødkærsbro Børnehus 
Områdeleder: Anne-Mette Marling  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Stine Pedersen - Rødkærsbro Børnehus  
Rikke Lykke Lysdahl – Børnehuset Pilekvisten  
Mette Bryndum Jones – Bøgeskovens Børnehus  
Sabine Dyhr Pedersen – Bøgeskovens Børnehus  
Søren Emil Overgaard – Dagplejen  
Anne Poulsen – Børnehuset Egeskov  
 
Suppleant: 
 
Lederrepræsentant: 
Lene Bay Mortensen  
Medarbejderrepræsentanter: 
Marianne Glargaard – Dagplejen 
Jytte Jensen – Institutionerne 
 
Referent: Lene Bay Mortensen 
Afbud:  
 

Dagsordenspunkt  
 

 

Drøftelsesform og ansvarlig for punktet 
 

Forberedelse 
 

D=Drøfte 
B=Beslutte 
I =Info 
R=Refleks 

1.  Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden. 

Ansvarlig: Ea og A.M. Er der punkter til evt. eller kommende møder B 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Dagsorden godkendt. 

 

 

2.  Corona: 
➢ Orientering fra områdets enheder 

Ansvarlig: A.M. 
 
 
 

  



 

BESLUTNING/OPSAMLING:  
 
➢ Kort information omkring Corona. Stort set alle Børnehuse og en del dagplejere har været ramt – I perioder flere medarbejdere syge 

på samme tid, hvilket har presset børnehusene i forhold til at have hænder nok til at passe børnene. I nogle tilfælde har vi fået hjælp 
fra et central frivillig Corona-hjælpe-korps. 

 

3.  Orientering fra formand og 
områdeleder: 
➢ Status på ledersituationen i 

området – ny leder i Børnehuset 
Pilekvisten 

➢ Deltagelse i samtaler: 
o 1. samtale den 11. feb. 

kl. 08.30 – 13.30  
o 2. samtale den 23. feb. 

kl. 08.30 – 12.00 
➢ Valg til kommunal frokostordning 

 

Ansvarlig: A.M. 
 

 
 
 
 

I 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
  

➢ AM har orienteret om ledersituationen i Pilekvisten. Stillingen er slået op og Ea vil deltage i samtalen. 
➢ I Skovbørnehaven skal der stemmes om madordningen her i foråret, da dette er eneste børnehave uden madordning. Der stemmes i 

foråret for dem uden madordning, så en evt. udgift kan komme med på budgettet. Der stemmes om madordningen i de resterende 
børnehuse i efteråret. 

 
 
 

 

PAUSE 10 min.  
4.  Orientering om økonomi og 

børnetal: 
➢ Budget – opfølgning/status 

 
➢ Børnetal 

 

Ansvarlig: A.M. 
 
 
 
 

 
 

Børnetal%202022.xlsx

 
 

I+D 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
    
➢ Der er ikke kommet endelig budget endnu. AM gennemgår det på næste møde. 
➢ Børnetal gennemgået for alle børnehuse i  området.  
➢ Dagplejens tal kommer med på næste mødes opgørelse 

 
 

 

6.  Dagtilbudsanalyse: 
➢ Orientering om status på 

dagtilbudsanalysen 

Ansvarlig: A.M. Se mere her: 
Børne- og Ungdomsudvalget - referat fra 
møde den 26.01.2022  

I+D 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-og-ungdomsudvalget/2022-01-26-08-30-2767/#1-introduktion-til-dagtilbudsomrdet
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-og-ungdomsudvalget/2022-01-26-08-30-2767/#1-introduktion-til-dagtilbudsomrdet


➢ Læs evt. i referatet fra 
udvalgsmødet den 26.01. 2022, 
hvor der findes væsentlige 
dokumenter vedr. analysen 

➢ Temadrøftelse for borgere i uge 
8-10 – formentlig den 2. marts i 
Bjerringbro 

 
  

 

  BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Orientering om analysen. Der kommer et møde i marts, hvor formænd eller evt. hele bestyrelsen deltager. 

  

5.  Gennemgang af forretningsorden: 
➢ Revidering af forretningsorden 
 
 

Ansvarlig: Ea 
 
 
 
 

Bilag 1 
 
 
 

I+D+B 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Forretningsordenen blev gennemgået med følgende kommentarer:    

o Besluttet at Pilekvisten bliver repræsenteret med to forældre. 
o Besluttet at suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøder. 

➢ Forretningsorden bliver sendt ud til bestyrelsen til endelig godkendelse, inden det lægges på hjemmesiden 
 

 
 

 

7.  Gennemgang af principper: 

➢ Revidering af principperne 

 

Ansvarlig: A.M. Bilag 2 I+D+B 

  BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Principperne blev gennemgået, og der fremkom følgende kommentarer: 

o Feriepasning tages op på et senere møde, hvor der drøftes manglende ferieregistrering, og hvad det betyder for 
børnehusene og Dagplejen 

o Tjek foto og Aula – der er et godt link fra data tilsynet – linket skal revideres i princippet 
o Vi drøfter udgruppe tildeling til næste møde 
o De varme hændernes princip gennemgås på næste møde  
o Dokumentet for principper skal fortsat være et langt dokument. 

➢ Principperne tilrettes og sende til bestyrelsen til endelig godkendelse, inden det lægges på hjemmesiden 
 

  



 
8.  

Kommende møder: 
➢ Forslag til møder i 2022: 

o Onsdag den 6. april 2022 
o Tirsdag den 21. juni 2022 
o Mandag den 22. aug. 2022 
o Torsdag den 13. okt. 2022 
o Mandag den 5. dec. 2022 

 

Ansvarlig: A.M.  D+B 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
➢ Mødet den 6. april 2022 flyttes til anden dato 
➢ AM- sender datoerne som kalenderbookninger, hvor I bedes acceptere dato og mødetidspunkt 

 

  

8.  Evt.:    
 

D+B 

 

Punkter til kommende møder:  

➢ Møde med børnehuslederne og lederen af Dagplejen på et af de første møder i 2022 
➢ Frivillighed 

➢ Corona – hvilke gode ting har vi lært 

➢ Kvalid.  


