
Dagsorden 
 

Dato: 

21.4.2022 

Tid:  

kl. 17.00 – 21.00 

Sted:  
Engelsborg børnehus, 
Nørremarksvej 1, Viborg 

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: Katrine, Mette og Annette, Anne og Mie 
Referent: Vivi 

Gæster: Forberedelse:  

Medbring:  

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

Invitation til 

forældreråd_Doknr190088-20_v1.DOCX 
Det er et forholdsvist nyt forældreråd der efter Corona, nu er ved at finde ind til, hvad deres opgave er og, hvor de kan bruge deres kræfter bedst. 
Der er mange i forældrerådet, da der har været stor interesse for at stille op og yde en indsats for børnehuset. 
P.t er der 11 i forældrerådet med repræsentation fra både børnehave og vuggestue. 
Nogen af de arrangementer forældrerådet arrangerer med succes er fx Forældrecafe, hvor man spiser sammen i grupperne og arbejdsdage. 
 
 



 
Børnehusleder Karin Hvidberg fortalte bl.a. om, hverdagen i børnehuset. 
Hvordan der er arbejdet med de fokuspunkter, der er fra det pædagogiske tilsyn. 
Fx indretning af legepladsen, så der bliver bedre mulighed for at børnene kan lege uforstyrret i mindre legemiljøer, venskaber og at give børnene mulighed for 
medbestemmelse i hverdagens aktiviteter på forskellig vis. 

 

 
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 til referatet fra sidste møde 
 

 

Alle 

 
Punkter til drøftelse og beslutning 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Beslutning (referat – hvem gør hvad) 

 
Ansvarlig 

2.  
 

Bestyrelsens konstituering 
Formand 
Næstformand 
 

 

Valg af næstformand til 
bestyrelsen. 
Johan forslår vi allerede 
nu konstituerer en 
anden formand, da han 
udtræder af bestyrelsen 
til sommer. 

15 min  

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde 

Formand: Morten Møller Andersen (Fredly) 

Næstformand: Johan I. Bjerremand (Engelsborg) 

 

3.  
 
  
  

Økonomi, børnetal og budget 

• Status på børnetal og økonomi og budget 

Orientering og evt. 
beslutninger vedr. 
status på: 

• Børnetal 

25 min Børnetal: 

Børnetallet i området er generelt stigende både i 

børnehaver, vuggestuer og dagplejen. 

Vivi 



• Status på budget 
2022 

• Andet 

Pt. Er der 12 børnehavebørn, 10 vuggestuebørn flere 

end forventet i gennemsnit over året. 

I dagplejen er børnetallet også stigende, men der 

mangler stadig ca. 1,5 børn for, at vi når til det 

forventede gennemsnit. 

 

Status på budget 2022: 

 

Der er udfordringer med at få budgettet til at hænge 

sammen, dels har der været tekniske fejl og dels er 

der stigende udgifter til El og varme, som vi ikke har 

taget det fulde forbehold for. 

Det betyder desværre at der må findes besparelser 

så vi ikke kommer over de 3 % i underskud, som er 

det maksimale for at undgå at komme under 

administration. 

  

Besparelserne er fundet i samråd med Ledere og TR i 

området og handler bl.a. om skære i midler til 

uddannelse, tillæg og besparelser på normeringen fra 

1.8.22. 

 

Bestyrelsen godkendte oplægget til besparelser, men 

ønsker en mundtlig eller evt. skriftlig redegørelse for 

de tekniske fejl der har været i budgetlægningen. 

 

Johan og Vivi laver et udkast til skriftlig henvendelse 

til forvaltningen ang. dette. 

 

Andet: Intet 

 



 

Punkter til drøftelse  

 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

4.   
 

Ingen punkter p.t.  
 

  

Punkter til orientering 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

5. Nyt fra området: 

• Børnehuse 
 

• Dagplejen 
 

• Fælles   

Orientering 15 in  

• Børnehuse 
- Vivi orienterede om det udvidede beredskab 

der træder i kraft ved mistanke om vold eller 
overgreb mod børn – læs mere her: 
Beredskabsplan 

 
- D. 2. maj får Løgstrup børnehus besøg af det 

nye byråd, de skal høre om selvfølgelig 
Løgstrup børnehus, men også dagtilbud 
generelt. 

 
- Der er afholdt valg om den kommunale 

frokostordning i Naturbørnehaven 
Hejlskovgaard og skovbørnehaven Fredly 
Begge steder stemte forældrene nej til 
tilbuddet. 
Der stemmes i de øvrige børnehuse, hvor 
man i forvejen har frokostordning til 
september. 

Vivi 

https://beredskabsplan.viborg.dk/delplaner-og-indsatsplaner/boern-og-unge/indsatsplaner-i-boern-unge/vold-og-overgreb-mod-boern/


 
 

- Byggeriet af et nyt børnhus i Skals:  
Der er licitation til byggeriet i denne uge og 
man forventer byggestart primo juni. 
Forventet ibrugtagning til efterårsferien 
2023. 
Der startes op på nedrivning af den gamle 
Rosengaarden snarest muligt. 
 

 
- Ukrainske flygtninge 

I område Nord har vi p.t modtaget 5 
ukrainske børn. 

 
 

• Dagplejen 
- Ansættelser 
Vi er i gang med ansættelser af nye dagplejere i 
Møldrup, Vestervang, Klejtrup og Løgstrup. 
Dels pga. stigende børnetal og dels fordi der er 
enkelte dagplejere der er fratrådt. 
- Legestuen i Løgstrup 
Da vi pga. manglende plads til vuggestuebørn i 
Løgstrup, har vi desværre måtte inddrage 
legestuens lokaler. 
Endnu har vi ikke fundet en erstatning til 
dagplejerne, men vi afsøger forskellige 
muligheder, og håber på en snarlig løsning. 

 

• Fælles  
- Kvalitetssamtaler 
Lederne fra både børnehuse og dagplejen skal 
deltage i Kvalitetssamtale med dagtilbudschefen 



for at følge op på de mål der er i 
sammenhængsmodellen for Viborg kommune. 
Efter samtalerne udarbejdes der en 
sammenhængsaftale mellem den enkelte leder 
og Områdelederen, denne udarbejder en 
sammenhængsaftale for hele området med 
dagtilbudschefen. 

 
Det der er særligt fokus på i Børn & Unge er:  
 

 
 
 

 

6. Revideret proces for Skole- og 
dagtilbudsstruktur og  

Tidsplan for 

dagtilbuds.pdf  
 

Orientering 10 min  
Der er ændret i tidsplanen for vedtagelse af en ny 
skole og dagtilbudsstruktur. 
Ændringerne er markeret med gult 

Vivi 

7. Orientering om og evt. nyt fra 
formandsnetværket 

Orientering og evt. 
forberedelse 

10 min Formændene afventer en indkaldelse til møder, der 
var planlagt til februar. 
Johan foreslår at formændene mødes uden 
forvaltningen  
 

Johan 



8. 
 
 

 Evt. Korte 
orienteringspunkter 
 

10 min Da der er høring på budget 2023 i perioden 28. april 
til 12.maj aftalte bestyrelsen et ekstraordinærtmøde 
d. 9. maj kl. 17 – 18.30. 
Vivi vender tilbage med, hvor mødet afholdes, der er 
ikke inviteret forældreråd med denne aften. 
 

Alle 

 
Aftaler vedr. kommende møde 
Næste møde: 9. maj 
 
Planlagte møder  
- Onsdag d. 8. juni (afbud fra Katrine) 
- Tirsdag d. 16. august: 
        Her udarbejdes høringssvar vedr. ny dagtilbudsstrukturen 
 
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 

 

• 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) 

 

 


