
 

Møde i Dagtilbudsbestyrelsen – område Sydøst mandag den 9. maj 2022 kl. 18.30 – 21.00 
Mødested: Bøgeskovens Børnehus, Kolskær 5, 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: Ea, Stine og Rikke 
 

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.  Høring af budget 2023-2026: 
➢ Der var planlagt en hørings af 

budget 2023-2026, men den er 
aflyst - orientering 

Ansvarlig: A.M. 
 
 
 

 I 

BESLUTNING/OPSAMLING:  
➢ Høringen er aflyst - en kort orientering omkring dette. 

 



3.  Orientering fra formand og 
områdeleder: 
➢ Ledersituationen i området 

 
➢ Resultat af afstemningen om 

madordning i Skovbørnehaven 
 

➢ Ukraine – modtagelse af 
ukrainske børn i vores område 
 

➢ Information omkring 
forsøgsprojekt med ”mellemform” 
i Bøgeskovens Børnehus. 
 
 

Ansvarlig: A.M. 
 

 
 
 
 

I 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
  

➢ Der er ansat en ny leder i Pilekvisten – så alle leder stillinger i området er besat 
➢ Skovbørnehaven har stemt nej til madordning.  
➢ Information om modtagelse af ukrainske børn. Der er valgt 18 institutioner i Viborg Kommune med størst ledig kapacitet p.t., som 

modtager de ukrainske børn. Andre institutioner kan modtage ukrainske børn, hvis familierne bor tættere på.  
➢ I område Sydøst er der Rødkærsbro Børnehus og Dagplejen der skal modtage de ukrainske børn.    
➢ P.t. har området modtaget 3 børn i Rødkærsbro børnehus, 1 barn i Dagplejen, 1 barn i Bøgeskovens Børnehus og to børn i Egeskov 

Børnehus.  
➢ Bøgeskovens Børnehus ansætter to pædagoger i nye stillinger - i ”mellemform”.  
➢ Børn til ”mellemform” er børn, hvor der er brug for en ekstra pædagogisk indsat i forhold til særlige behov.  
➢ Børnene er en del at den gruppe de går i, hvor den ekstra pædagogiske indsat foregår.  

 
 
 

 

PAUSE 10 min.  
4.  Orientering om økonomi og 

børnetal: 
➢ Budget – opfølgning/status – 

gennemgang af budgetprincipper 
”varme hænder” 
 

➢ Børnetal – status 
 
 
 

Ansvarlig: A.M. 
 
 
 
 

 
 
 

I+D 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
    

 
 



➢ Varme hænder princippet er gennemgået og godkendt. Det viser hvordan pengene er tildelt til området og efterfølgende fordelt på 
områdets forskellige enheder – børnehuse og dagplejen.   

➢ Børnetallet for de enkelte institutioner er gennemgået.  
 

 

6.  Dagtilbudsanalyse: 
➢ Indhold i Dagtilbudsstrukturen - 

orientering 
➢ Ny revideret tidsplan – det der er 

markeret med gult, er det nye 
➢  
 
  

Ansvarlig: A.M. Se mere her: 

 
I+D 

  BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Vi afventer hvad der sker i processen- Hørringsvar kommer evt. i efteråret.  

  

   
5.  Forretningsorden: 

➢ Endelig godkendelse – vi skal 
omkring antal af 
forældrerepræsentanter i de 
enkelte enheder igen. Hvis 
Pilekvisten skal have 2 
medlemmer, så har vi 10 
repræsentanter, og der skal kun 
være 9 

 
 

Ansvarlig: A.M. 
 
 
 
 

 
 
 
 

I+D+B 

BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Forretningsorden endelig godkendt 

 
 

 
7.  Gennemgang af principper: 

➢ Endelig godkendelse af de 

reviderede principper 

 

Ansvarlig: A.M.  I+D+B 

  BESLUTNING/OPSAMLING: 
 
➢ Er endeligt godkendt – Anne-Mette retter dagplejens åbningstid. Ved dagplejen skal der stå – dagplejen har en åbningstid på 48 

timer inden for tidsrummet 06.15 – 16.30. Den enkelte dagplejers åbningstid kan ses på hjemmesiden 

  



 
8.  

Kommende møder: 
➢ Forslag til møder i 2022: 

o 9. maj 2022 
o Tirsdag den 21. juni 2022 – 

med deltagelse af 
områdets børnehusledere 

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: 
➢  

  

8.  Evt.:    
 

D+B 

 

Punkter til kommende møder:  

➢ Møde med børnehuslederne og lederen af Dagplejen på mødet den 21. juni 2022.  
➢ Frivillighed 

➢ Corona – hvilke gode ting har vi lært 

➢ Kvalid.  

 


