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Deltagere: Christina (Skærgården), Maria (Skæringhus medarbejder), Karen (Brohaven 
medarbejder), Sofie (Gl. Egå), Lars (Annekæret), Sara (Brohaven), Helena (Delfinhuset), Jane 
(Delfinhuset medarbejder), Lotte (Skæringhus), Erik (DTL) og Irene (PL, Børnenes Have) 
 
Afbud: Børnenes Have, Stenhøjen, Studsen, Tusindfryd, Dagplejen og Labyrinten 
 

1. Aktuelt om økonomien i dagtilbuddet (20 min) 
Baggrund  
Bestyrelsen har vedtaget 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 økonomien i dagtilbuddet som den 
ser ud lige nu. Steffen deltager via teams 
 
Spørgsmål fra forældre: hvis en institution er meget ramt af sygdom og samtidig har et 
stort underskud, hvad gør man så? Er der penge et andet sted? 
Der er en 5% regel, så fællesskabet dækker, hvis der er underskud og samtidig blev det 
sagt at det ikke gør noget der er et underskud på et enkelt år.  
 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

3. Godkendelse dagsorden 
Punktet om søvnpolitik udgår, da Tina er sygemeldt. 
 

4. Orientering (20 min) 
Aktuelt om ledelse i Skæringhus 
Tina er konstitueret leder men er sygemeldt. Annette er sygemeldt og har opsagt sin 
stilling til 1.maj.  
Der er ledermøde i morgen og planen er at flytte en leder permanent derover. 
3 medarbejdere har sagt op. 
Ukrainske flygtningebørn i Århus og i Skæring-Sølyst – Bilag 1  
Erik gennemgår sine slides 
Nybyg/ombyg i Studsen 
Der er en plan om et større ombygning af Studsen. Efter start i vuggestue blev ændret til 
3 år var det nødvendigt med større kapacitet. Det forventes færdig i 2023 og 
institutionen skal genhuses. 2 vuggestuer og 3 børnehavegrupper bliver der plads til.  
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5. Søvnpolitik i Skæring-Sølyst 
Punktet er udsat 
 

6. Dialogmøde med rådmanden 
Lotte, Lars, Karen, Maria og Erik deltager.  
 
 

7. Det første år med dagtilbudsaftalen (30 min) 
Baggrund  
I begyndelsen af 2021 besluttede Børn og Unge, BUPL og FOA en ny aftale vedrørende 
strukturering af arbejdstiden for medarbejderne på dagtilbudsområdet. Aftalen er lavet 
for at understøtte tænkningen i Børn og i Ungepolitikken og for at medarbejderne har 
overblik over de opgaver de skal løse et år frem. Bestyrelsens principper vedrørende 
personalestabilitet og andel af uddannede er inddraget i dagtilbuddets lokale udgave. Vi 
har nu gjort os nogle erfaringer med aftalen 
 
Formål  
At bestyrelsen er orienteret om de første erfaringer med dagtilbudsaftalen.  
Kan bestyrelsen være med til at høvle nogle knasterne i aftalen væk?  
 
Metode  
Erik gennemgår sammen med medarbejderrepræsentanterne hovedlinjerne i samtalen 
og erfaringerne med samtalen. Efterfølgende drøftelse  
Er der noget bestyrelsen kan gå med? 

 
Erik gennemgår slides 

 
 

8. Bestyrelsesnetværk i Nord? (20 min) 

Baggrund 
Børn og Unge chef Karina Møller har et ønske om at samle dagtilbuds- og 
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 snarest muligt  

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 
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ønsker at deltage i netværket. 
 

Stikord fra ideerne: 

Det kunne være spændende at deltage, men vi vil foretrække monofaglige møder altså 
dagtilbud og skole for sig. 
Hvad er formålet med møderne og hvad skal det munde ud i? 

En mere beskrivende ramme er ønskelig. 
Hvilke emner kunne være spændende: 
Samskabelse 
Tilsyn 
Læringssamtaler 
Fastholde medarbejdere 
Hvordan arbejder man i en bestyrelse? 
Hvordan optimerer vi udbyttet af arbejdet i bestyrelsen 

Hvad er visionen? 

 
 

9. Næste møde 29.08.22 konstituerende bestyrelsesmøde (10 min) 
Punkter? 
Lotte fra Skæringhus, Kasper fra Børnenes Have, Helena fra Delfinhuset er valgt for 2 år 
jf. referat af bestyrelsesmøde 30.08.21 
 
(planlagte møder i næste periode: 29.08.22, 22.11.22, 31.01.23, 29.03.23,                  
08.06.23) 
 

10. Evt 
Frokostleverandør er pr. 1.april skiftet til Lilledyrgaard  
Der var flere afdelinger der ikke var klar over det og derfor blev Erik opfordret til at skrive 
det ud til alle forældre. 
 
 
 


