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Referat 
 
Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og familie  
 
Dato:  Torsdag den 10. november 2022 
Mødested: Ullasvej 23, mødelokale A. 3700 Rønne 
Tidspunkt: kl. 17.30 er der forældrenetværksmøde og kl. 18-20 er der ordinært bestyrelsesmøde  
 
 
Deltagere:  
 
Forældre: 
En forældrerepræsentant fra alle børnehuse, samt Mælkebøtten og dagplejen,  
  
Medarbejdere:  
Faglig pædagogisk leder Peter C. Pedersen, Faglig pædagogisk leder Anne-Mette Tranberg, Pædagog 
Jeanette Jacobsen (BUPL), Pædagogisk assistent Helle Dahl (FOA), Pædagog Bitten Brandt (AMR) 
suppleant AMR faglig pædagogisk leder Richard Guldager, suppleant faglig pædagogisk leder Pia Holm. 
 
Fraværende: Troels Cort Nielsen (repræsentant fra Mælkebøtten), Camilla Marie Dybeck, Simon Runge 
Marker, Camilla Elisabeth Kjøller, Anders Bak Mejlvang. 
 
Sekretærfunktion: Henrik R. Dich 
 
Bilag:  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

Bestyrelsesmøde d.  
 
Rasmus valgt til ordstyrer 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
      Punktet er til godkendelse 

 
Bestyrelsesmøde d.  
 
Godkendt  
 

 

3. Godkendelse af dagsorden  
Punktet er til beslutning 
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Dagsorden godkendt 

 

4. Opfølgning fra sidste møde  
Punktet er til beslutning 
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Intet til opfølgning 
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5. Nyt fra formanden  
Punktet er til orientering 
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Lukkedage 2023 
På baggrund af styrelsesvedtægterne skal de politisk vedtagne lukkedage for 2023 besluttes. 
   
Dagplejens forældreråd har en forælder der ønsker at de tre dage inden påske bliver placeret på andre 
dage. Alternativt kan dette kun gælde for dagplejen.  
 
Peter gør opmærksom på at der er nødpasning i faste børnehuse. En forælder gør opmærksom på at 
vedkommende har oplevet nødpasning i forskellige børnehuse. 
 
Bestyrelsen vurderer samlet at udfordringen ved at ændre dagene, skaber flere udfordringer for mange 
forældre end det vil gavne enkelte forældre. 
 
Bestyrelsen beslutter at lukkedagene bliver som tidligere år og det derfor er besluttet at fastholde de 
lukkedage som sidste år. 
 
Lukkedagene bliver som følger. 
 
 

 
 
 
Dialog om madordningen. 
Det er en udfordring at nogle børnehuse har madordning og andre ikke har. Der har været situationer, 
hvor børn har skullet have haft madpakker med til nødpasning, selvom de er indmeldt i et børnehus 
med madordning.  
 
Det er besluttet at der altid serveres mad til alle børn i børnehuset som har nødpasning det 
pågældende år. Uanset om børnene oprindeligt har madordning eller ej.  
 

 
 

6. Nyt fra dagtilbuddet – budgetopfølgning, økonomi,  demografi / børnetal m.m. 
Mål med punkt: At bestyrelsen er orienteret og opdateret 
Punktet er til orientering 
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Budget resultat og principperne for udmøntning af minimumsnormeringer. 
På baggrund af beslutning om minimumsnormeringer fra staten og BRK er det princippet at disse skal 
komme alle børn tilgode og børnehusene får tildelt midler i henhold til budgetteret antal børn for 2023. 
 
Undervisning af forældre i AULA (AfdelingsMED). 
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Det kunne være et ønske at der blev afholdt AULA kurser ude i husene, eventuelt af husene. Der var 
også forslag om at lave nogle forældreguides i skriftlig form (evt. ”onepager”). 
 
 
Nyt fra Vildanden. 
Det forventes at Vildanden er oppe på 20 børn i løbet af januar 2023. Der er stilllingsopslag nu på flere 
pædagoger til institutionen. 
 

 

7. Orientering om politiske sager 
Punktet er til orientering 
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Ny søvnpolitikken (indhold)  
Det er politisk besluttet at bestyrelsen og ledelsen fremover ikke kan etablere politikker, men kun kan 
arbejde med vejledninger og guides. Derfor ændres vores vedtagne politikker fremover til guides og 
vejledninger. Hermed ændre vores søvnpolitik til en søvnvejledning. 
 
Der er ændrede anbefalinger til søvnvejledningen. Bestyrelsen besluttede at det er op til de faglige 
pædagogiske leder at udarbejde og beslutte de faglige anbefalinger til søvnvejledningen. 
 
DSBB – orientering af Trine – kl. 19.00 
Trine fra DSBB kom og orienterede om de indsatser der kan opleves af forældre ude i dagtilbud. 
 
Referat fra dialogmøde med BSU 
 
Ledelse og medarbejdere orienterede om de udfordringer der er med beskidte institutioner og at en 
reduktion i rengøringen, har stor negativ effekt på miljøet. 
 
Der blev orienteret om processen for reduktion af åbningstider. BSU blev gjort opmærksom på at 
forældre oplevede det som et væsentligt problem, når forældre pludselig skulle aflevere senere eller 
hente tidligere. Begrundelsen for dette var både at man ikke kun nå til eller fra arbejde, dårlige 
busforbindelser ude på øen samt at de børn som havde behov for at benytte de tidligere og sene 
åbningstider kom i udsat position. 
    
 
 

 

8. Rengøring og hygiejne – fast punkt på dagsordenen  
Punktet er til drøftelse  
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Rengøring af legetøj bortfalder 31/12-2022 

 

9. Byggesager 
Punktet er til orientering 
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Madordning og køkkener i 3 dagtilbud. 
 
Der blev orienteret om at det ikke var økonomisk muligt at udbygge køkkener i de 3 børnehuse som 
havde tilvalgt madordningen. Der bliver arbejdet på en politisk sag, hvor muligheder for fremtidig 
madordning beskrives. 
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10.  Budget 
 Punktet er til orientering og drøftelse  
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Resultat af budgetforhandlinger 
 
Resultatet blev gennemgået og kort fortalt kan vi sige at: 

• Social- og minimumsnormeringer blev i dagtilbud.  

• Rengøring er reduceret i forbindelse med ferier og sygdom.  

• Reduceret åbningstid med 1 time om ugen. 

 

11.  Punkter til kommende møder 
 Mål med punkt: at indkredse hvilke punkter den nye bestyrelse ønsker at få dagsordenen 
 Punktet er til drøftelse/beslutning 
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Ingen punkter 

 

12. Evt.  
Mål med punkt:  
Punktet er til orientering 
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