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Deltagere: Erik H, Steffen F, Karen Brohaven, Grethe Dagplejen, Julie dagplejen, Maria, Julie 
Labyrinten, Kasper Børnenes Have, Lotte Skæringhus, Helene Delfinhuset, Sara Brohaven, 
Helena Delfinhuset, Laura Tusindfryd, Helle Stenhøjen 
 
Afbud fra:  Annekæret, Studsen, Gl Egå 
 
Referent: Grethe, dagplejen 
 
Meddelelser: (5 min) 
 
Orientering bygningsforhold i Delfinhuset i Delfinhuset 
Delfinhuset har fået målt lokalerne. I to lokaler var der forhøjede målinger. Efter grundig 
rengøring er tallene nu under niveau. Der foretages opfølgende målinger. Proces i gang i 
forhold til nybyg. 
Selvom målinger er forbedret og ikke alarmerende arbejdes der på en ny bygning på sigt. 
Delfinhuset har dog ikke 1.prioritet, da der er bygninger i B&U som er i dårligere stand. Der 
måles med jævne mellemrum 
 
Orientering om ansættelse af ny leder i Skærgården 
Der er ansat en ny leder i Skærgården. Et enigt ansættelsesudvalg pegede på Judith Midtgaard. 
Judith har stor ledelseserfaring som leder og har været leder i både Randers og Aarhus 
kommuner. Hun er 49 år og bor i Skødstrup. Hun begynder i Skærgården 1.03.22 
 
 
Orientering om Corona i dagtilbuddet  
Erik redegør kort for aktuel coronasituation i dagtilbuddet  
Der er stort pres på nogle afdelinger pt., da smittetallene er høje – også blandt personalet. Det 
er desuden svært at skaffe vikarer. Erik skriver til forældrene i dagtilbuddet for at orientere om 
situationen.  
Der spørges ind til trivsel og betingelser for det personaler, der er på arbejde. Det er en presset 
situation, alle yder deres bedste og har lange arbejdsdag, og der skal være plads til børnene. Vi 
må ikke lukke og heller ikke lægge op til at forældre skal holde børn hjemme eller hente tidlig, 
da der er pasningsgaranti.  
Forældre, der gerne vil hjælpe med opgaven kan evt. registreres som vikarer, der skal betales. 
Der kan være problematikker omkring tavshedspligt og yderligere corona-smitte, der skal 
overvejes i den forbindelse. 
 

 

1. Godkendelse af referat 
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             Godkendt 

2. Godkendelse dagsorden 

Godkendt 

 

3. Budget og regnskab (30 min) 

Baggrund  

Bestyrelsen har vedtaget at løbende at følge økonomien i dagtilbuddet. 

 

Formål med punktet 

At dagtilbudsbestyrelsen er orienteret om forventet regnskab for dagtilbuddet økonomi 

og foreløbigt budget for 2022.  

 

Metode 

Administrativ leder Steffen Friis Brahe orientering om forventet regnskab  

og udkast af udkast til budget for 2022. Evt. input  

  

Forberedelse  

læs bilag 5 forventet regnskab Skæring Sølyst Dagtilbud  

Læs bilag 6 budget 2022 Skæring Sølyst dagtilbud 

 

Bilag 

bilag 5 forventet regnskab Skæring Sølyst Dagtilbud - Eftersendes 

bilag 6 budget 2022 Skæring Sølyst dagtilbud - Eftersendes 

 

Steffen præsenterer en kort analyse og aktuel situation ang. budget og regnskab. Vi er i 
gang med afslutning 2021 og på vej til at se på planen i de enkelte afdelinger mhb på 2022. 
Vi ser på 2021, når vi planlægger 22. I marts kan vi give et mere sikkert billede af budgettet 
og fordeling for det kommende år.  
Se bilag. 
 
Der er underskud på ca. 900.000 kr. i 2021. Det er fornuftigt. 
Vi er i en god position alligevel, da der er stigende børnetal. 
 
Det vurderes at 1 %, i buffer til eventuel langtidssyge er tilstrækkeligt.  
 

4. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer (5 min) 

Baggrund 

Vi er mange og der går tid mellem vi ses, så det er nok godt nok vi repeterer 
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Formål med punktet 

At bestyrelsens medlemmer får at vide hvem der repræsenterer de forskellige enheder i 

Skæring Sølyst dagtilbud og at bestyrelsen ved hvilke enheder dagtilbuddet består a 

Metode  

Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig kort 

 

Forberedelse 

- 
Bilag 
 
Vi tog en runde 
 

5. Bestyrelsens principper for opkvalificering og efteruddannelse, 
personalefastholdelse, andel af uddannede medarbejdere og budget og regnskab 
(15 min) 
 
Baggrund for punktet 
 
Bestyrelsen har på flere møder arbejdet forskellige principper for dagtilbuddet. Udkast 
foreligger på baggrund af arbejdet. Desuden ønskede bestyrelsen at se allerede 
vedtagne principper for budget og regnskab 
 
Formål med punktet 
At bestyrelsen godkender principper der er arbejdet med og er orienteret om 
principperne for budget og regnskab 
 
Metode 
Gennemgang af udkast evt. justeringer  
Gennemgang af principper til budget og regnskab.  
 
Forberedelse 
 
Orienter jer i vedhæftede bilag  
 
 

 Bilag  
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Principper for faglig opkvalificering er godkendt.  
Principper for personalefastholdelse skal indeholde arbejdsmiljøperspektivet og MED er 
en del af dette fokus. Erik arbejder med tilføjelse, som behandles på næste møde. 
Principper for andel af uddannede medarbejdere skal rettes med % i forhold til det B&U/ 
byrådet har som målsætning. Det korrekte tal bliver indskrevet i principperne.  
Alle principperne evalueres om et år. Erik udformer og præsenterer en benchmark, så 
der er noget at evaluere ud fra. 
Principper for budget og regnskab er godkendt. 
 
 
 

6. Opsamling på bestyrelsens arbejde med sygefraværet (10 min) 
Baggrund 
Bestyrelsen drøftede på sidste bestyrelsesmøde sygefraværet i dagtilbuddet i grupper. 
Gruppernes arbejde er opsamlet 
 
 
Formål med punktet  
At bestyrelsen er orienteret om opsamlingen og den videre proces  
 
Metode  
Erik orienterer om det videre arbejde i dagtilbuddet med at nedbringe sygefraværet bl.a. 
med input fra dagtilbudsbestyrelsen 
 
Forberedelse 
Læs bilag 7 og (8) 
 
Bilag  

Bilag 7 Sammenskriv af bestyrelsens arbejde med sygefravær 

Bilag 8 Retningslinjer for sygefravær i Skæring Sølyst dagtilbud. Dette bilag beskriver 

dagtilbuddets procedurer for håndtering af sygefravær. 

Aktuelt er 8 ud de 12 sygemeldte fratrådt deres stillinger. Det er relevant at se på, om 

det er psykisk eller fysiske årsager, når der er langtidssygemeldte. 

Arbejdspapiret kommer i MED, således kommer det til debat. Dagtilbuddets APV rigtig 

flot, hvilket er værd at tage med i debatten.  
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7. Pause (10 min) 

 

8. Læringssamtaler – bestyrelsens deltagelse og tilsyn - sammenhæng med data, 

dokumentation, Stærkere Læringsfællesskaber (SLF) og læreplan (40 min) 

Baggrund 

Børn og Unge er ved at gennemføre hvordan der føres tilsyn med kvaliteten i dagtilbud. 

Det er planlagt at dagtilbudsbestyrelsen skal medvirke i tilsynet i form af 

læringssamtaler. Kommende læringssamtale for Skæring Sølyst dagtilbud er er planlagt 

til at foregå fredag d. 22.04.22 kl. 8.30 – 10.30.  

 

Formål 

At bestyrelsen er orienteret om formål, form og indhold i en læringssamtale 

At bestyrelsen udpeger en deltager til læringssamtalen (forældrerepræsentant) 

 

Metode 

Erik gennemgår PP om læringssamtaler. Efterfølgende drøftelse 

Bestyrelsen udpeger deltager til læringssamtalen 22.04.22 kl. 8.30 – 10.30 

 

Forberedelse 

- læs evt. bilag 9 og 10 

 

 

Bilag 

Bilag 9 Drejebog til lokale ledelser - læringssamtaler efterår 2021 revi 

Bilag 10 Uddrag af ramme for kvalitet og tilsyn 

Punktet er udskudt og skal være hovedpunkt på næste møde d 24.marts. 

Her forberedes desuden, hvem af forældrerepræsentanterne, der skal deltage i 

læringssamtale i april. 

 

 

9. Næste møde 24.03.22. Punkter? 

Rettelser af principperne til præsentation og endelig godkendelse 

Præsentation af endeligt budget 2022 

Læringssamtale, SLF og læreplanen.  

 

 

 

10. Evt.  
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Der drøftes problematikker omkring brug af AULA – særlig mødeplanerne/fremmøde 

mm. Det drøftes, hvordan man bedst anvender APP’en, og hvad der kan hjælpe 

forældrene til at bruge systemerne/ mulighederne i AULA. Skal der hænges sedler op – 

påmindelser på AULA eller…? Erik opsummerer, at undersøge hvad  hvilke vejledninger  

der forefindes til AULA. Dem vil han sørge forbliver lagt ud. De pædagogiske ledere 

understøtter at forældre år sig meldt til og fra(fx ferie) ved at der hænges sedler op. 

Lige nu primært omhandle fremmøde, da det er vigtig pt pga corona. 

 

Ang. gave og sponsorater. Vi henviser til bilaget, der anviser, hvordan man skal forholde 

sig til gaver og sponsorater. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


