
Dagsorden 
 

Dato: 

3.3.2022 

Tid:  

kl. 17.00 – 21.00 

Sted:  
Løgstrup børnehus, Vordevej 
1, Løgstrup 

Emne: 

Møde i dagtilbudsbestyrelsen i 
Område Nord 
                                                                

Bestyrelsen:  
Skals børnehus:                                        Line Mai Julius 

Skovbørnehaven Fredly:                           Morten Møller Andersen 

Engelsborg børnehus:                              Johan I. Bjerremand 
Vestbyens børnehus:                                Mie Skautrup Jensen                              

Børnehuset Lupinmarken:                    Mette Moslund Brink 
Løgstrup børnehus:                        Annette Juhl Jespersen 
Møldrup Børnehus:                    Katrine Gade 
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:             Simon Godthåb 
Dagplejen:                                                 Anne Rødkær Christensen                                        
Personale repr. (Dagplejen)                    Jane Bech 
Personale repr. (Børnehusene).               Der er ikke valgt en ny  
Repræsentant fra lederteamet                  Lise Bech Madsen 
Områdeleder                     Vivi Vraa 

Afbud: Lise, Hanne Gilholt deltager som ledersuppleant, Morten, Mie, Katrine, 
Mette 
Referent: Hanne 

Gæster: Forberedelse:  

Medbring:  

 
Mødet afholdes i Løgstrup børnehus 
Forældrerådet i Løgstrup er indbudt til at deltage den første time af mødet med vedlagte dagsorden, 
ligeledes vil børnehusleder Karina Astrup Levring orientere om hverdagen i børnehuset og vise rundt. 
 
 

Dokument i 

Dokument1.docx
 

Der deltog 2 repræsentanter fra forældrerådet i Løgstrup i mødet. 
De fortalte bl.a om et projekt de arbejder på med samarbejde om brug af velfærdsteknologi. 
De forsøger at få et samarbejde op at stå med ældreplejen om at låne/ dele it -materiale 
De vil gerne prøve det af og, hvis det bliver med succes, kan det evt. bredes ud til flere i dagtilbud. 



 
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 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.  
 

Kort intro til bestyrelsesarbejdet  

• Kort gennemgang af styrelsesvedtægten og 
evt. spørgsmål. 

 

Styrelsesvedtægt 

2019_Doknr102157-19_v1.PDF
  

• Gennemgang af oplæg til forretningsorden. 
 

Bestyrelsens 

forretningsorden 2020-2021.docx
 

Herunder Johans forslag om at suppleanter 
deltager i enkelte møder inden en repræsentant 
går ud af bestyrelsen 

Information om 
bestyrelsesarbejdet, 
samt evt. justeringer i 
forretningsordenen for 
det kommende år. 

 30 min  

• Udsættes til der er valgt ny bestyrelse i 

september 2022 

 

 

• Der er stemning for at suppleanter inviteres ind 

til den valgte repræsentants sidste møde 

 

 

 

 

 

 

Vivi 



 

3.  Bestyrelsens konstituering 

• Næstformand 

Valg af næstformand til 

bestyrelsen 

10 min  
Udsat 

Alle 

4.  
  
  

Økonomi, børnetal og budget 

• Status på børnetal og økonomi og budget 

Orientering og evt. 
beslutninger vedr. 
status på: 
 

• Status på budget 
2021 

• Gennemgang af 
budget 2022 
Gennemgang og 
godkendelse af 
principper 

• Konsekvenser i de 
enkelte børnehuse 
og dagplejen 

• Andet 

45 min Økonomi blev gennemgået på teams møde d. 9. 

februar 

 

• Vi har et overskud på 867.000 fra budget 2021 b 

 

• Bestyrelsen godkendte oplæg til principper for 

budgetfordelingen.  

       Se vedlagt 

Principper for 

fordeling af budgetmidler 2022_Doknr342616-21_v1.DOCX 
 

• Konsekvenser i de enkelte børnehuse og 

dagplejen. 

Vi gennemgik hvor der enkelte steder kan tilføres 

timer da der har været stigende børnetal og hvor 

vi kan bevare de stillinger der er. 

Ingen steder skal vi afskedige personaler i budget 

2022. 

 

• Andet: 

 

Vivi/ Mette 

 

Punkter til drøftelse  

 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

 
Tid/ 

 
Referat 

 
Ansvarlig 



• Hvad skal vi have 
udrettet 

Varighed 

5.  
 

Invitationen til forældrerådene i de børnehuse vi 
holder møder i  
 
- Vil bestyrelsen fortsætte med at invitere 

forældrerådene 
- Er der evt. andre forslag til andre måder at 

informerer og involverer forældrerådene på 
jf. principper? 

 
 

Drøftelse og evt. 

beslutning om hvad vi 

gør fremover 

15 min  
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for, 
hvordan samarbejdet med forældrerådene skal være 
fremadrettet. 
Følgende forslag var i spil: 

• Kunne bestyrelsesmedlem i den respektive 
enhed deltage på et forælderrådsmøde – evt. 
med en fast dagsorden og tage input med i 
bestyrelsen efterfølgende? 

• Stormøde hvor alle forældreråd mødes med 
bestyrelsen evt. med et oplæg og information om 
bestyrelsens arbejde. 

• Fortsætter som hidtil 
 
Der blev ikke truffet en endelig beslutning, vi 
fortsætter som hidtil indtil videre. 

 
Alle 

 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

8. Nyt fra området: 

• Børnehuse 
- Afstemning frokostordning 
- Dagtilbudsanalysen 
- Knuden i Knudby 

• Dagplejen 
- Workshop d. 31.8.22 
- Ansættelser i Løgstrup og Vestervang 

• Fælles  
Corona og sygefravær 

Orientering 15 min  

• Børnehusene: 
- Frokostordning:  Der afholdes valg i Fredly og 

Hejlskovgård i uge 12, dette fordi de ikke har 
frokostordning i forvejen og stemmer forældrene 
her ja, skal der afsættes midler i 2023 budgettet. 

        Der afholdes valg i de øvrige huse i efteråret. 
- Dagtilbudsanalyse: Vi gennemgik oplægget som 

også vil blive gennemgået på dialogmøder med 
B&U udvalget i marts.  

Vivi 



Se link: Forslag til ny struktur på 
dagtilbudsområdet - Viborg Kommune 

- Vi har fået en henvendelse fra det lille private 
børnehus Knuden, det var planen at den skulle 
lukke pr. 1.7.22, og børne evt. indskrives i 
Løgstrup. Dette er indtil videre stillet i bero, da 
der er kommet flere børn til. 

- Skals Børnehus:  
       Projektmateriale sendes ud i uge 11 
       Der er Licitation onsdag efter påske 
       Styregruppen er indkaldt til møde d. 21. april,  
       hvor der skal arbejdes økonomi og politisk  
       indstilling. 
 

• Dagplejen: 
- Ansættelser: Vi er i gang med at med ansættelse 

af flere dagplejere. Desværre er der ikke den 
store søgning til stillingerne. 
Vi er særligt udfordret i Løgstrup og Vestervang. 

- Dagplejen inviterer til workshop den 31 - 08-2022 
formodentlig på Møldrup skole, hvor de vil vise 
hvordan de arbejder med ”Børnesynet” jf. Viborg 
kommunes sammenhængsmodel. 
Det var en stor succes sidst det blev holdt 
workshop, hvor dagplejens faglighed rigtig kom 
frem og hvor der var masse af inspiration. Derfor 
vil invitationen denne gang sendt ud til flere også 
bestyrelsen, så sæt gerne x i kalenderen allerede 
nu. 

 

• Fælles: 
- Vi skal til at arbejde med kvalitetssamtaler i 

dagtilbud, mere info om det på næste møde. 
- Barnets første 1000 dage   

        6 dagplejere og 2 børnehuse deltager i   

https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/forslag-til-ny-struktur-paa-dagtilbudsomraadet-436821942895227/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/forslag-til-ny-struktur-paa-dagtilbudsomraadet-436821942895227/


        uddannelse i et projekt kaldet ”Barnet første   
       1000 dage. Kort fortalt handler uddannelsen om  
       hvordan man arbejder med små børn 0 – 2 år    
       i udsatte familier. 
- Corona og sygefravær: Vi har været voldsomt 

udfordret både i dagplejen og børnehusene.  
Det har betydet mange vikarer og børn på 5. 
barns pladser eller skift til ukendte gæstepladser. 
Vi håber vi så småt er ved at være ude på den 
anden side og kan vende tilbage til en hverdag, 
der minder om det vi havde før Corona. 

 

9. Orientering om og evt. nyt fra 
formandsnetværket 

Orientering og evt. 
forberedelse 

10 min Børne og ungdomsudvalget har inviteret til 
dialogmøder ang. den nye dagtilbudsstruktur. 
De der har mulighed, deltager på mødet d. 8. marts i 
Tinghallen 
 
Læs mere her. Forslag til ny struktur på 
dagtilbudsområdet - Viborg Kommune  

Johan 

10. 
 
 

 Evt. Korte 
orienteringspunkter 
 

10 min  
Intet 

Alle 

 
Aftaler vedr. kommende møde:  

Næste møde: 21. april i Engelsborg børnehus   
 
 
Planlagte møder  
- Onsdag d. 8. juni (afbud fra Katrine) 
- Tirsdag d. 16. august: 
 
Møderne Afholdes normalt fra 17.00 – senest 21.00 på skift i børnehuse og dagplejen 

 

• Øvrige datoer: 
Dialogmøder med B&U udvalget ang. dagtilbudsstruktur – datoer kommer senere 

https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/forslag-til-ny-struktur-paa-dagtilbudsomraadet-436821942895227/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/forslag-til-ny-struktur-paa-dagtilbudsomraadet-436821942895227/


 

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

 

 

 

 

 

 

 


