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Deltagere: 
 
Afbud: Sarah Engh, Lotte Schjødt, Rikke Strand -Helle Iversen, Lars Hovgaard, Trine 
Nicholaisen 
 
 
Medbring pc til gruppearbejde 
 
 

1. Budget og regnskab (30 min) 
Baggrund  
Bestyrelsen har vedtaget at løbende at følge økonomien i dagtilbuddet. 
 
Formål med punktet 
At dagtilbudsbestyrelsen er orienteret om endeligt regnskab for dagtilbuddet 2021 
og budget for 2022.  
 
Metode 
Administrativ leder Steffen Friis Brahe orientering om endeligt regnskab  
og budget for 2022.  
  
Forberedelse  
læs bilag 1 endeligt regnskab Skæring Sølyst Dagtilbud  
Læs bilag 2 budget 2022 Skæring Sølyst dagtilbud 
 
Bilag 
bilag 1 endeligt regnskab Skæring Sølyst Dagtilbud 
bilag 2 budget 2022 Skæring Sølyst dagtilbud  
 
Regnskab 2021 
Steffen redegjorde for resultatet for med udgangspunkt i bilag 1 og 2 
Resultatet af året var et underskud på 936.595. 
Vi har et akkumuleret underskud på Akkumuleret resultat: kr. –1.067.015 – 1,2% 
Bestyrelsen godkendte regnskabet 
 
 
Budget 2022 
Vi tilstræber at afvikle 300.000 af gælden -PÆD.ledere holder budgetmøder igen i Maj  
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Helena spørger om usikkerhedsfaktorer  ift budgettet -fødevarer priser  og energipriser 
Dagplejen har notorisk  givet underskud i mange  år-men den nye 
budgetfordelingsmodel give roverskud på den del  
Driften prioriteres økonomisk til glæde for børnene og personalet -det er  pengene skal 
bruges   
Bestyrelsen vedtog budget 2022 
 

2. Godkendelse af referat -referatet er godkendt  
 

3. Godkendelse dagsorden-Dagsorden godkendt   
 

4. Bestyrelsesnetværk i Nord? (20 min) 

Baggrund 
Børn og Unge chef Karina Møller har et ønske om at samle skolebestyrelsesformænd og 
-næstformænd i Nord med henblik på videndeling mellem bestyrelserne samt drøftelse 
af, hvad der er vigtigt for forældrene i Nord. Det er derfor besluttet at spørge 
bestyrelserne, om der er interesse for et fælles møde, og hvad der kunne være ønske 
om at få på dagsordenen. Man forestiller sig 2 årlige møder. Der ønskes tilbagemelding 
inden påske.  

Formål  
At bestyrelsen tilkendegiver om den ønsker at formand og næstformand deltager i et 
sådant netværk. At finde ud af hvilke emner der kunne sættes på dagsordenen. 

Metode 
Drøftelse af hvilke emner man evt. ville sætte på dagsordenen og om dagtilbuddet 
ønsker at deltage i netværket. 
 

Forberedelse 
- 

Bilag 

- Dette punkt blev ikke behandlet på mødet 
 

 
5. Bestyrelsens principper for opkvalificering, personalefastholdelse og andel af 

uddannede medarbejdere (15 min) 
 
Baggrund for punktet 
 
Bestyrelsen har på flere møder arbejdet forskellige principper for dagtilbuddet. På mødet 
i januar gennemgik bestyrelsen principperne igen og foreslog enkelte justeringer samt 
der udarbejdedes baselines, så bestyrelsen kan følge udviklingen i forhold til 
principperne. 



Dagsorden dagtilbudsbestyrelsesmøde Skæring-Sølyst dagtilbud torsdag d. 24.03.22. kl. 
19.15 – 21.15 
Mødet afholdes i Delfinhuset, Bredevej 2c 8250 Egå.  

 
 

 
 

3 

 
Formål med punktet 
At bestyrelsen godkender principper og er orienteret om baselines 
 
Metode 
Gennemgang af principper 
Orientering om baselines  
 
Forberedelse 
 
Orienter jer i vedhæftede bilag  
Bestyrelsen godkendte principper og tog Baseline til efterretning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag  

  
 

6. Pause (10 min) 
 

7. Læringssamtaler og tilsyn – bestyrelsens deltagelse - 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.  
 



Dagsorden dagtilbudsbestyrelsesmøde Skæring-Sølyst dagtilbud torsdag d. 24.03.22. kl. 
19.15 – 21.15 
Mødet afholdes i Delfinhuset, Bredevej 2c 8250 Egå.  

 
 

 
 

4 

Formål 
At bestyrelsen er orienteret om formål, form og indhold i en læringssamtale 
 
Metode 
Erik gennemgår PP om læringssamtaler og tilsyn (bilag 6) 
 
Forberedelse 
- orienter jer evt. i vedhæftede bilag. Det er og ikke en forudsætning for at kunne deltage 
i arbejdet med punktet, da hovedpointer gennemgås i Eriks PP og efterfølgende 
drøftelser 
 
 
Bilag 
Bilag 6 PP Drejebog for lokal ledelser læringssamtale 
Bilag 7 Lokal ramme for kvalitetsopfølgning….. 
Bilag 8 Tilsyn forslag  

 Erik gennemgik materialet om bestyrelsens deltagelse i læringssamtaler  
-hvordan samarbejder man som almindelige forældre ift. børn i udsatte positioner  
-Pædagogiske arbejde skal være transparent i en læringssamtale  
- Der peges på at afdelingerne kommunikerer tydeligt om hvad der arbejdes med i afdelingerne 
og hvordan forældrene kan understøtte det sammen med børnene hjemme  
-forslås at der spørges i de enkelte forældreråd /personalet hvad de oplever om børn i udsatte 
positioner  
-metodik til at indsamle data som er etisk forsvarligt   
-spørgeskema til forældrene hvad de oplever er vigtige emner i en læringssamtale  

 
8. Næste møde 03.05.22.  

Bestyrelsen  ønsker  at Dagtilbuddets søvnpolitik er  på som punkt til næste møde   
 
 

9. Evt.Orientering om ny madleverandør fra 01.04.22 -ny kontaktholder  er  Lille 
Dyrgården  
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