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Dagtilbudsbestyrelsesmøde  
Torsdag d. 13. januar 2022 

Kl. 19.00-21.00  
Børnehuset Åkanden, Pilkærvej 71, Vridsted, 7800 Skive  

   
 

Dagtilbudsbestyrelse område Vest 2021/2022 
 

Forældrerepræsentanter: 
 Kaja Toft Nielsen, forældrerepræsentant for Mønsted børnehus 
 Lykke Gram Thorsgaard, forældrerepræsentant Søndergaard i Viborg 
 Jane Køjborg Nielsen, forældrerepræsentant Børnehuse Rørsangervej i Viborg 
 Majbrit Kvistgaard, forældrerepræsentant for dagplejen 
 VAKANT, forældrerepræsentant for specialgrupperne i område vest (Katholt samt SE gruppen på 

Søndergaard)   
 Christen Overgaard, Forældrerepræsentant Bulderby i Viborg 
 Trine Wrist Poulsen, forældrerepræsentant Børnehuset Prinsen i Viborg 

Børnehusene i Stoholm: 
 Sanne Quist Mortensen, forældrerepræsentant for Rådhushaven i Stoholm  
 Torben Simonsen, forældrerepræsentant Fyrrevænget i Stoholm 

Vestfjends børnehuse: 
 Kristina Houmøller Søgaard, forældrerepræsentant, Myretuen i Kjeldbjerg 
 Anne-Kathrine Holm, forældrerepræsentant Åkanden i Vridsted 

 
Medarbejderrepræsentanter: 

 Majbritt Rohde Fruergaard, medarbejderrepræsentant, Dagplejen 
 Lene Tange, medarbejderrepræsentant, Børnehuse 

Ledelsesrepræsentant  
 Majken Lund Thomsen, repræsentant fra lederteamet.  

Sekretær for bestyrelsen: 
Lone Frejo, områdeleder 

 
 

REFERAT: 
Afbud: Kaja Nielsen, Majbrit Kvistgaard, Torben Simonsen 
Mødeleder: Lone Frejo 
Referent: Lone Frejo 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Punkter til evt. 
 

Kommentarer: 
Godkendt  
 
Pkt. 2 
 

Opfølgning fra sidste møde. 

Kommentarer: 
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Præsentation af nye medlemmer i bestyrelsen.  

 
Der er valgt ny forældrerepræsentanter følgende steder: 
 

 Jane Køjborg Nielsen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Louise Ambrosen. Jane er forældrere-
præsentant i Børnehuset Rørsangervej. Jane indtræder midt i valgperioden og er på valg i 2022.  

 
 Christen Overgaard er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kristina Meldal Bækgård. Christen er for-

ældrerepræsentant i Bulderby. Christen indtræder midt i valgperioden og er på valg i 2022.  
 
 
Velkommen – Præsentation af alle – nye som ”gamle”. Som en del af præsentationen for-
tæller den enkelte om forventninger til bestyrelsesarbejdet.  
 

 Konstituering af områdebestyrelsen 
 

Bestyrelsen vælger formand: 
 
Christen Overgaard vælges som formand for dagtilbudsbestyrelsen 
Anne-Kathrine Holm er valgt som næstformand.  
 

 
 
ORIENTERING FRA FORMAND, OMRÅDELEDER OG ØVRIGE: 
 
Pkt. 2 
 

Orientering fra formand/næstformand 

Orientering: 
 
 
Pkt. 3 
 

Orientering fra områdeleder 
 

 
 Status vedr. analyse af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet 

 
Bestyrelsen henvises til at læse: Dagsordener og referater - Viborg Kommune  
 
Væsentlige dokumenter vedr. analysen findes i referater.  
 
Der er udarbejdet ny tidsplan for den beslutningsproces som skal pågå i det nye børne og ungdomsudvalg. 
Beslutningsprocessen vil foregå i sammenhæng med beslutning om kommende skolestruktur i Viborg 
kommune.  

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2a7f96cc0800a2&committee=0a9484a23d154aea8536a7133e42c2af&offset=0&limit=12
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2a7f96cc0800a2&committee=0a9484a23d154aea8536a7133e42c2af&offset=0&limit=12
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2a7f96cc0800a2&committee=0a9484a23d154aea8536a7133e42c2af&offset=0&limit=12
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 Pædagogisk tilsyn  
 
Jf. bilag til mødet der pr. 1. januar 2022 styrkede krav til kommunernes tilsyn med dagtilbuddene.  
 
Hele teksten i vedhæftede bilag. 
 
Uddrag fra tekst: 
 
Ikrafttrædelse: 
Følgende elementer i loven træder i kraft den 1. januar 2022:  
 Styrkede krav til det kommunale tilsyn med dagtilbud m.v., jf. punkt 1 nedenfor. Kommunernes arbejde i 
relation til implementering af de nye krav til tilsynet med dagtilbuddene skal igangsættes ved lovens ikraft-
trædelse den 1. januar 2022, hvorefter de nye krav vil skulle være implementeret i alle kommuner senest 
den 1. maj 2022. 
 
1. Styrket kommunalt tilsyn med dagtilbud m.v. (§§ 5, 5 a og 5 b)  
Med vedtagelsen af de nye regler indføres der nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsynet med alle 
dagtilbud. Styrkelsen af kommunernes tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene vil skulle indgå 
som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, li-
gesom det styrkede tilsyn skal styrke kommunens myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbud-
dene efterlever gældende lovkrav.  
Styrkelse af kommunernes tilsyn med dagtilbuddene har fokus på den pædagogiske praksis, herunder det 
pædagogiske personales interaktion med børnene m.v., hvor denne praksis vil skulle ses og vurderes i 
sammenhæng med formålsbestemmelsen for dagtilbud. 
 
Viborg kommune igangsatte i slutningen af 2020 brugen af et nyt tilsynskoncept som lever op til de styrke-
de krav. I område vest har alle børnehuse været igennem tilsynet i foråret 2021 og med opfølgningsmøder 
i november/december 2021.  
 
Læs evt. mere her 
Tilsyn i dagtilbud - Viborg Kommune 
 
 

https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/boernepasning-0-6-aar/tilsyn-i-dagtilbud/
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Tilsynskonceptet præsenteres og der vises et eksempel på en tilsynsrapport og udviklingsplan fra børne-
husene i Stoholm (alle tilsynsrapporter og udviklingsplaner finder på de enkelte huses hjemmeside) 
 
Præsentation vedlagt som bilag.  
 
 
Pkt. 4 
 

Orientering vedr. budget 

Orientering: 
 
Orientering vedr. forventet resultat for buget 2021 samt foreløbige beregninger for budget 2022.  
 
Pkt. 5 
 

Orientering fra Bulderby 
 

Orientering: 
 
Christen Overgaard orienterede om en periode i Bulderby, hvor der blandt forældrene var bekymring om-
kring den praksis de som forældre oplevede når de kom i Bulderby. I periode var der meget sygefravær og 
rokering i personalegruppen hvilket gav ustabilitet ifht. de voksne som var omkring børnene. Der har været 
afholdt to forældremøder og situationen er nu forbedret.  
 
Ansvarlig: 
Christen Overgaard.  
 
 
PUNKTER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING: 
 
Pkt. 5 
 

 
Gennemgang og justering af principper og forretningsorden for dagtilbudsbestyrelsen i 
område vest.  
 

Sagsfremstilling: 
 

Principper For Dagtilbuddenes Arbejde 

Principper For Forældrerådenes Sammensætning, Arbejde Og Samarbejde Med Dagtilbudsbestyrelsen 

Principper For Samarbejde Med Områdets Ledelse 

Principper For Samarbejde Mellem Hjem Og Dagtilbud 

Principper Vedr. Ansættelser 

Principper For Anvendelse Af Børnehusets Lokaler Uden For Åbningstid 

Principper For Anvendelse Af Områdets Budgetrammeps://viborg.dk/media/0rsmpq1e/principper-for-dagtil-
buddenes-arbejde.pdfttps://viborg.dk/media/0rsmpq1e/principper-for-dagtilbuddenes-arbejde.pdf 

Forretningsorden Dagtilbudsbestyrelse 
 
Ovenstående gennemlæses inden mødet og der aftales justeringer af de nuværende principper.  
 

https://viborg.dk/media/0rsmpq1e/principper-for-dagtilbuddenes-arbejde.pdf
https://viborg.dk/media/ftqihh1d/principper-for-for%C3%A6ldrer%C3%A5denes-sammens%C3%A6tning-arbejde-og-samarbejde-med-dagtilbudsbestyrelsen.pdf
https://viborg.dk/media/ftqihh1d/principper-for-for%C3%A6ldrer%C3%A5denes-sammens%C3%A6tning-arbejde-og-samarbejde-med-dagtilbudsbestyrelsen.pdf
https://viborg.dk/media/tr2bzmsg/principper-for-samarbejde-med-omr%C3%A5dets-ledelse.pdf
https://viborg.dk/media/tr2bzmsg/principper-for-samarbejde-med-omr%C3%A5dets-ledelse.pdf
https://viborg.dk/media/jkfbrdfx/principper-for-samarbejde-mellem-hjem-og-dagtilbud.pdf
https://viborg.dk/media/jkfbrdfx/principper-for-samarbejde-mellem-hjem-og-dagtilbud.pdf
https://viborg.dk/media/mewfoi4q/principper-vedr-ans%C3%A6ttelser.pdf
https://viborg.dk/media/mewfoi4q/principper-vedr-ans%C3%A6ttelser.pdf
https://viborg.dk/media/chhie0j0/principper-for-anvendelse-af-b%C3%B8rnehusets-lokaler-uden-for-%C3%A5bningstid.pdf
https://viborg.dk/media/chhie0j0/principper-for-anvendelse-af-b%C3%B8rnehusets-lokaler-uden-for-%C3%A5bningstid.pdf
https://viborg.dk/media/4zedzpfc/principper-for-anvendelse-af-omr%C3%A5dets-budgetramme.pdf
https://viborg.dk/media/4zedzpfc/principper-for-anvendelse-af-omr%C3%A5dets-budgetramme.pdf
https://viborg.dk/media/kzgnp4n2/forretningsorden-dagtilbudsbestyrelse.pdf
https://viborg.dk/media/kzgnp4n2/forretningsorden-dagtilbudsbestyrelse.pdf
https://viborg.dk/media/kzgnp4n2/forretningsorden-dagtilbudsbestyrelse.pdf
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Beslutning: 
 
Punktet udsat til Dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 9. marts.  
 
Pkt. 7  

Næste møde  
 

 
Punkter til næste møde d. 9. marts 2022.  
 

- Budget 2022 
- Revidering af principper (udsat fra mødet d. 13.01.22) 
- Opfølgning vedr. analyse af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet.  
- Planlægge valg til frokostordning i børnehuse som ikke har frokostordning og/eller produktionskøk-

ken.  
 
 
Evt.  
 

 

 
 
 


