
Bestyrelsesmøde den 17. marts 2022 
Klokken 18.30 til 22.00 

Sted: Sødal Børnehus (afd. Rødding), Ingstrupvej 53, 8830 Rødding 
 

 
Referent: Kristina W. N. 
Deltagere: Mikkel, Kennet, Pia, Louise, Lina, Kristina, Freja, Tanja, Solveig, Susanne, Malene og Ib 
Afbud: Mie 
 
 
 

Punkter: Referat 

1. Godkendelse af 
dagsorden og valg af 
referent (Mikkel - 3 
min) 

Dagsorden godkendt. Kristina Wulff Nielsen valgt som referent.  

2. Godkendelse af refe-
rat fra sidste møde 
(Mikkel - 2 min) 

Godkendt. 

3. Info fra borgermøde 
om fremtidens skole 
og dagtilbudsstruktur 
(Ib – 20 min.) 
 
 

Ib forklarer, hvorfor den nye dagtilbudsstruktur fremlægges – pga. demo-
grafisk udvikling.  
60 børn er udgangspunktet for et bæredygtig dagtilbud.  
Vores område er der ikke ændringsforslag kan vi konstatere. Ingen luknin-
ger.  
 
Kan Høndruphus påvirke Hammershøj – der er seks kilometer? Ja, det 
kan godt tænkes, at de så får flere børn.  
Politikere skal tage stilling til, om man fx vil have naturbørnehaver. Et til-
bud får tilskud – det er Høndruphus. Kræver flere penge for at drive dem.  
 
Anlægsudgifter frem mod 2028 er på knap 100 millioner – fx nyt børnehus 
Søndergården og Lupinmarken.  
 
Noget af årsagen til strukturændring er at frigive midler til minimumsnor-
meringer.  
 
Hvad hvis udgifter til el og gas stiger kommer forældrene så til at betale? – 
ikke i 2022. Hvad der sker i 2023 er uvist.   
 
Der er høringsperiode på det nye strukturforslag henover sommeren. Ib 
sørger for at lægge et bestyrelsesmøde i høringsperioden.  
 

4. Økonomi (Ib - 15 min) 

• Regnskab for 
2021 

• Budget for 2022 
 

Ib præsenterer regnskabet for 2021. Underskud 6000 kr. Det er godt ramt.  
Der bliver spurgt på coronapengene – er de med i regnskabet? Ja, det er 
de.  
 
Samlet budget i Område Øst på cirka 81 mio. plus pengene fra staten som 
er på ca. 3 mio., så et samlet budget på cirka 84 mio.  
 
Forventning til det endelige resultat er dog et lille minus på cirka 400.000 
pga. Arnbjerg og dagplejen.  
 
Løn til dagplejer og ledelse æder det meste budget før penge til drift.  
 
Er det normalt, at man lægger budgetter i kommuner, der fra start giver 
underskud? Ja, i nogle tilfælde, men udgangspunktet er altid, at vi går ef-



ter at gå i nul.  
 
Børnetallet i 2021 var 314 0-2 årige og 529 3-6 årige 
 
Indmeldte børn er i år er steget lidt, så derfor er budgettet også steget lidt 
(339/527). 
  
 

5. Orientering fra for-
mand og områdele-
der  
(Ib og Mikkel - 15 Min) 

• Kvalitets samta-
ler 

 

Ib: Kvalitetssamtale (samtale med alle ledere) for at sikre den pædagogi-
ske kvalitet i alle dagtilbud – udføres for første gang – på baggrund af en 
større foranalyse – kan se tal om fx sygefravær, overvægt, sprogfærdig-
heder og meget andet. 
Chefgruppen vil lidt tættere på og skabe sammenhæng på hele børne-
ungeområdet, så der arbejdes i samme retning.    
 
I bruger mange ressourcer på det? Hvad med trivsel hos medarbejdere? 
Det bliver lavet trivselsundersøgelser hvert 2. år.  
 
Det handler om at få bedre overblik over, hvad vi får for vores penge – 
hvad giver kvalitet.  
Ib glæder sig til arbejdet. 
 

6. Opdatering af prin-
cipper (Ib – 55 min.) 
- Endelig godken-

delse af Fotografe-
ring / video (s. 8/9) 

- Sponsorat og fon-
de (s. 12 – bilag fra 
s. 13 og frem, vil 
inden mødet blive 
tjekket for fortsat 
fyldighed) 
 

 

Princip for Fotografering/video: Godkendt. Ib går videre med det.  
 
Sponsorater og Fonde: Gruppearbejde om spørgsmålene Hvorfor er prin-
cippet vigtigt og hvad vil bestyrelsen opnå? 
 
Princippet slettes. Det er ikke relevant.  
 
Ib: Tag med til forældrerådene hver især, at vi gerne vil støtte op om 
sponsorater – og tilskynde til at man ansøger. Og indsamle deres erfarin-
ger med sponsorater. 
 
Spørg om, der er nogle, der allerede har erfaring med sponsorater.  
Mikkel: God ide med at samle viden omkring, hvilke fonde der er relevan-
te. Kunne vi gå sammen med andre områder og have det læggende et 
sted online, som alle kan tilgå. 
Ib: Lad os samle informationen.   
 

7. Lederteamets årshjul 
(Ib – 20 min.) 
Indsigt og kommenta-
rer 
 
 

Årshjul – Ledelsesteamet.  
To fokusområder i område øst: Faglig og insisterende ledelse tæt på prak-
sis – ledere skal ikke til at være pædagoger, men lederne skal omsætte 
Viborgs fokusområder i praksis og det skal nå ud til børnene.  
 
Mad- og måltidspædagogik: Har været i fokus længe, men så kom corona. 
Nu skal vi i gang igen.  
 
De Fire syn: De skal inkluderes i læreplaner.  
 
Styrket læreplan – det arbejder vi altid med – det skal vi.  
 
Opmærksomhedspunkter:  

- Sammenhænge: Fx sammenhæng mellem Kvalid og Syn. 
- Arbejsmiljøet – der var to områder med udfordringer i leder-

teamet. At have tid nok er en udfordring. Den måde vi arbejder 
med det på er ved ”hurtig tid” og ”langsom tid” – bevidstheden 
omkring forskellene arbejder vi med.  

 
 



 

8. Input for vision for 
mad og måltidspæ-
dagogik (Ib – 20 min) 
 

Nedenstående er et udklip fra ”Årshjul 22 – for ledelsesteamet i område 
Øst”: 

- Mad- og måltidspædagogik – Rammen om det gode måltid. 
o Vi følger anbefalingerne i ”Rammen om det gode måltid”, 

fra Fødevarestyrelsen. Som findes her:  
▪ Guide_Rammer_om_det_gode_maaltid__dagins.

pdf (altomkost.dk)  

▪ Inspiration:  

o Det er en vigtig ledelses opgave at fastholde, skubbe på i 
processen og ikke mindst i praksis. 

o Der er tre trin: 
▪ 1. trin: Visionen skal være fælles for hele om-

råde Øst. 

• På et lokal-MED møde i alle afd., i områ-
de-MED og køkkennetværket sammen 
med alle ledere, skal visionen for pæ-
dagogiske måltid diskuteres, med ud-
gangspunkt i spørgsmålene på side 11 
i ”Rammen om det gode måltid”. 

• På heldags-LTM i 22. marts 2022, laver 
LT visionen for ”Mad- og måltidspædago-
gik – Rammen om det gode måltid” for 
område Øst. 

o Vigtigt i dette arbejde er de ind-
samlede input fra første del af trin 
1 

▪ 2. trin: 

• Med afsæt i den fælles vision, skal alle 
afd. arbejde videre med de to trin som er 
beskrevet i ”Rammen om det gode mål-
tid”. 

• Dvs. resten af Trin 1:  
o Ledelse og samarbejde (s.12) 
o Måltidspædagogik (s.13) 

• Hele Trin 2 (s.15-25) 

• Skal være afsluttet senest 1. august 2022. 
▪ 3. trin: 

• Implementering af ”Mad- og måltidspæ-
dagogik – Rammen om det gode måltid”. 
Som foregår sideløbende med 2. trin og i 
forlængelse her af. 

Hammershøj: Ny madprofessionel er begyndt at dele billeder af maden, så 
det er nemmere at tale med sine børn om måltiderne i dagtilbuddet.  

Det er et fokusområde, som vi har valgt at sætte fokus på i område Øst.  

Debat i plenum om tre spørgsmål:  

- Hvad skal børnene have ud af måltidet i Område Øst? 
- Hvad forstår I ved det gode måltid? 

https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Dokumenter/Guides_mm__tidl_maaltidsmaerket/Guide_Rammer_om_det_gode_maaltid__dagins.pdf
https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Dokumenter/Guides_mm__tidl_maaltidsmaerket/Guide_Rammer_om_det_gode_maaltid__dagins.pdf


- Hvilke pædagogiske og madfaglige værdier og mål ønsker I at ar-
bejde med for måltidet?   

-  
- Bestyrelsens input: Mætte, energi, prøve noget nyt, sæsonpræget, 

sammenhæng mellem jord til bord, forståelse for hvor maden 
kommer fra, læring, mærke/føle, med i processen, sociale kompe-
tencer ved bordet, dannelse kulturel forståelse, motorisk læring, 
dække bord, udfordret, udfordre sig selv og normer, inteageren 
med hinanden, tur-tagning, send rundt, man skal lære at arbejde 
for ”føden”/her hjælper vi hinanden, værdier omkring maden: or-
dentlighed, demokrati/indflydelse, pause/madro, chance for at 
geare ned, få tanket op på mange ressourcer, samling på flokken 
hvor pædagogerne kan mærke børnene, samtaler der ikke er for-
styrret af lege og legetøj, nærvær, frokostpause, mad på forskelli-
ge måder, bål og temaer, spændende visuel mad, tale om maden. 

-  

 

9. Info fra institutioner-
ne (10 min.) 

Fra deltagelse på 
forældreråd 
 

Kokholm: De synes, at det var fedt, at der var en repræsentant med. Bl.a. 
var de inspireret 
Sødal: Synes det var fint med bro til os. Fokus på fravær – hvor meget 
skal der til, for at de er pressede. Rød-gul-grøn-dage. Hvordan gør de det 
synligt over for forældrene. Forældrene stejlede lidt – hvordan gør man 
opmærksom på, at personalegruppen er presset? Også for personale-
gruppens egen skyld. Tester det af internt.  
Ib: Det må aldrig blive sådan, at man ikke har lyst til at aflevere sit barn.   
Hammershøj: Har prøvet det – blev taget super godt imod af forældrene. 
 
Hammershøj: Arbejdsdag en fredag – rigtig god opbakning.  
 
Tapdrup: Været med til to samtaler. Det er fedt at få lov at være med til.  
 
 

10. Eventuelt (Mikkel 5 
min.) 
 

Bestyrelsesmødet i juni er flyttet fra d. 23/6 (Sct. Hans aften) til 20/6. 

 
 


