
Referat 
 

Dato: 

24.11.2022 

Tid:  

kl. 17.00 – 20.00 

Sted:  
Løgstrup børnehus, Vordevej 
1, 8832 Løgstrup (Pavillonen) 

Emne: 

Møde i dagtilbudsbestyrelsen i 
Område Nord 
                                                                

Bestyrelsen:  
Skals børnehus:                                        Louise Bach Jørgensen (formand) 

Skovbørnehaven Fredly:                           Eva Nørskov Olesen 

Engelsborg børnehus:                               Helle Mikkelsen 

Vestbyens børnehus:                                Nicole Gjanderup Olsen 

Børnehuset Lupinmarken:                    Kamilla Astrup (Næstformand) 
Løgstrup børnehus:                        Annette Juhl Jespersen 

Møldrup Børnehus:                    Mette Ingemann Pedersen  
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:             Mie Uldahl Faurskov 
Dagplejen:                                                 Anne Rødkær Christensen                                        
Personale repr. (Dagplejen)                    Jane Bech 
Personale repr. (Børnehusene).               Birgitte Rind 
Repræsentant fra lederteamet                  Hanne Gilholt (suppleant for Lise)  
Områdeleder                     Vivi Vraa 

Afbud: Annette og Kamilla  
Referent: Hanne 

Gæster:  Forberedelse:  

Medbring:  

 

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 kommentarer eller bemærkninger 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 

• Budget 2023 

• Gennemgang og vedtagelse af princip for 
budget tildeling ud fra rammen. 
Udkast til princip vedlagt. 

Principper for 

budgetlægning 2023_Doknr296816-22_v1.DOCX 
• Status på børnetal og økonomi og budget 
 

 

Orientering og evt. 
beslutninger vedr. 
status på: 

• Budget 2023 

• Gennemgang og 
vedtagelse af 
princip for 
budgettildeling 

• Børnetal 

• Status på budget 
2022 

• Andet 

30 min • Budget 2023 
Bestyrelsen skal godkende principper for fordeling af 
budgettet til det enkelte børnehus. 
Fordelingen foregår ud fra børnetallet i det enkelte 
hus og dagplejen. Børnetallet i område NORD er 
steget fra 531 børn til 550 børn, dvs. vi får tildelt et 
budget på samlet budget på 73.196.000 mio incl. 
midler fra regeringens pulje til bedre normering, 
heraf er ca. 3,5 mio til frokostordning. 
Indtægter fra frokostordning er ikke en del af 
budgettet, men et særskilt budget, da 
frokostordningen er 100% forældre finansieret dvs. 
dette budget skal dække alle udgifter til 
frokostmåltidet, som ud over løn er mad, inventar, 
arbejdstøj osv.  
Betalingen til frokostordningen stiger fra 579 kr. til 
597 kr. i 2023. 

• Bestyrelsen godkendte principperne til  
fordeling af budget 2023. 

• Alle områder har fået ekstra penge tilført, 
 med baggrund i  mindre forbrug end forventet på 
centrale puljer i dagtilbud. Midlerne er øremærket til 
nedbringelse af sygefravær og forbedringer af 
arbejdsmiljøet. 

• Børnetal blev gennemgået, det er fortsat let  
stigende i området. 
 Status på budget 2022 er et lille underskud på 
271.045 kr. underskuddet er mindre end forventet da 
vi netop har fået en regulering på 1/3 af de 
merudgifter, vi har haft til forbrugsudgifter. 

Vivi 
 



3.  
 
 
 
 

Bestyrelseskurset Opfølgning, drøftelse og 
evt. beslutninger ift. 
kurset. 
Bl.a. planlægning af det 
videre arbejde med at 
reviderer principper 

20 min Bestyrelsen havde fået en god og grundig 
gennemgang af Vivi inden kurset, så det var ikke så 
aktuelt det hele. 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at der havde 
været lidt mere tid til at drøfte i dybden, hvad man 
som bestyrelsesmedlem kan komme til at skulle 
forholde sig til og, hvad man kan komme ud for. 
Der kunne ønskes en præsentation af formændene 
fra alle bestyrelserne.  
 
Vi starter på en gennemgang af alle principper 
bestyrelsen har vedtaget på næste møde. 
Vivi prioriterer rækkefølgen af principgennemgang, 
Vi forsøger at nå 2 -4 principper pr. gang.  
Principperne sendes ud i god tid inden mødet, så der 
er god tid til forberedelse. 
 

Alle 

4.  Skriv til forældre om bestyrelsens arbejde 
Forslag er udsendt. 

Drøftelse og endelig 
beslutning 

20 min Skrivet skal være mere konkret, kort og i 
hverdagssprog. 
Hvad kan forældrene bruge bestyrelsen til og ikke så 
meget, hvad bestyrelsen laver. 
Evt.  skal der være en orientering om, hvilke 
børnehuse og dagplejeområder,  der er en del af 
Område Nord. 
Individuel kontakt og billede af ”husets” dagplejens 
repræsentant. 
 
Louise og Mie laver udkast og sender det rundt til 
kommentarer. 
 

Alle 

 

Punkter til drøftelse  

 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

 
Tid/ 

 
Referat 

 
Ansvarlig 



• Hvad skal vi have 
udrettet 

Varighed 

5.  
 

Rundvisning i områdets enheder Planlægning af ny dato 

til rundvisning, 

10 min Forslag d. 21.03.2023, vi træffer endelig beslutning 
om datoen på mødet i januar. 

 

Punkter til orientering 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlivig 

6. Nyt fra området: 

• Børnehuse 
 

• Dagplejen 
 

• Fælles 

Orientering 15 min Børnehuse: 

• Uge 49 er der afstemning til frokostordningen  
undtagen i Fredly og Hejlskovgaard, der stemte i 
foråret. 

• Lise B. Madsen er konstitueret leder i Børnehuset  
Søndergaard og Rørsangervej i Område Vest frem til 
31-3-2023 , Pædagog Gitte M. Andrees der er en 
erfaren pædagog, der har arbejdet i Lupinmarken i 
mange år er konstitueret som leder i perioden. 

• Byggeriet i Skals:  
Eva træder ind i styregruppen, Louise er suppleant. 

• Skovbørnehaven Fredly 
Der er rygter om, at Fredly lukke. 
Bestyrelsen ønsker dette rygte manet til jorden, da 
der på nuværende tidspunkt ikke er truffet 
beslutning om dette. Politikkerne tager først fat på at 
drøfte dagtilbudsstruktur i 2023 
 
Dagplejen: 

• Dagplejerne er meget optaget af at arbejde med 
et pædagogisk værktøj KVALid ,  at evaluere 
kvaliteten af den pædagogiske praksis og det 
lovpligtige tilsyn. 

• Dagplejepædagogerne skal skifte område i det 

Vivi/ Alle 



nye år. Det betyder at Anita S. Rosenkvist skal være 
tilknyttet Skals og Helle Bisgaard Løgstrup fra januar. 
 

• 5 dagplejere har været på grunduddannelse ikke  
alle på en gang, men på 2 hold. 
 

• Vi har fortsat ledige stillinger som dagplejere i  
Løgstrup, Vestervang og Nordre, det kniber med 
ansøgere. 
Fælles: 

• Arbejdet med en ny kultur i forhold til Evaluering. 

• Tilsyn i dagplejen og kommende tilsyn i alle 
børnehuse. 

 

6. Orientering om og evt. nyt fra 
formandsnetværket 

Orientering og evt. 
forberedelse 

10 min Område sydvest indkalder til møde i februar.  

 

Husk at der skal være et punkt på til næste møde, 

hvor vi drøfter punkter til det kommende møde i 

formandsnetværket. 

Vivi 

7.  
 
 

 Evt. Korte 
orienteringspunkter 
 

10 min • Bestyrelsen ønsker at få tal på sygefravær i  
området, og hvor mange der er, der er stoppet i  
jobbet pga. sygdom. Er der evt. et behov for noget 
bestyrelsen kan bidrage med ift. dette?  

• Kommende punkt:  Hvordan arbejder vi i  
dagtilbud med sprog fx med flersprogede børn og 
familier. Er der evt. behov for at der prioriteres 
ekstra ressourcer (Evt. et tema for 
formandsnetværket). 

Alle 

 
Aftaler vedr. kommende møde 
 
Planlagte møder:   
Tirsdag d. 24. januar 
Torsdag d. 30. marts 
Tirsdag d. 23. maj 



•   

• Øvrige datoer: 

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

 

 

 

 


