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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 12. april 2021 

Kl. 19.00 – 21.30. 

Mødet afholdes i Børnehuset Mælkevejen da de fysiske rammer er bedre under hensyn til de 

gældende Covid19 retningslinjer. 

Alle medarbejder- og forældrerepræsentanter og suppleanter er inviteret med til mødet. 

Tilstede: Lisbeth Torp, Pia Herlev, Pia Rasmussen, Sandy Nielsen, Joan Baun, Søren Hansen, Ane 

Mette N. Andersen, Trine F. Østergaard, Kathrine Bjørn, Git Drachmann, Inge H. Jepsen (Pusser) 

Anne-Sofie D. Pedersen og Doris Bang 

Afbud.  

Ikke tilstede: Medarbejdersuppleant Joanna Jørgensen og forældresuppleant Stine S. Hornbæk  

Referent: D.B 

Dagsorden: 

Kl. 19.00 – 19.30: En stor tak og farvel til Stinne og Helle for deres arbejde i bestyrelsen. 

                              En stor tak til Pia som fratræder som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. 

Kl. 19.30 – 21.30: Formel og politisk: 

1. Orientering fra formand og områdeleder 

a) Aktuelle ansættelser i Område Auning  

 

Der ansættes en dagplejer mere i Område Auning grundet barsler og uddannelse (PAU) 

 

b) Implementering af AULA og hjemmeside på dagtilbudsområdet 

Implementering af AULA går helt planmæssigt.  

Der opfordres til at besøge den nye hjemmeside i Område Auning 

https://omraadeauning.norddjurs.dk/omraade-auning 

 

 

https://omraadeauning.norddjurs.dk/omraade-auning
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c) Covid19 – Status. 

 

Fra uge 16 er det igen muligt for dagplejerne at have en gå-makker, dog inden for egen 

legestuegrupper. Alle ture, skal forsat foregå udendørs og med 2 m. afstand mellem de 

voksne 

 

Fra 1. maj åbnes der fælles igen i Bette-bo og i Mælkevejen frem til kl. 07.30 og der lukkes 

fælles fra kl. 16.00 og til lukketid. 

 

d) Kontaktudvalgsmøde d. 6. maj med BUU kl. 16.00 – 18.00 

Forældre der tilkendegav deltagelse i mødet: Søren Hansen og Ane Mette N. Andersen, 

2. Orientering om Regnskab 2020 og godkendelse af budgetopfølgning januar- marts 21. 

Herunder nuværende udgifter til Covid-19.  

 

Regnskab 2020, tages til efterretning og budgetopfølgning herunder udgifter til Covid19 for 

januar og marts 2021 blev godkendt. 

 

3. Evaluering af Mad- og måltidspolitikken i Område Auning 

 

Evaluering af Mad- og Måltidspolitikken forgik i 4 grupper  

Der blev fra hver gruppe udarbejdet et stikordsreferat, som skal bruges i den videre proces, 

med en revidering af Mad- og Måltidspolitikken. 

 

4. Evaluering af Lokalpolitikken for brugen af de digitale medier i Område Auning. 

 

Evalueringen af politikken forgik i 4 grupper. 

 

Tilbagemelding fra gruppearbejdet:  

Ingen bemærkninger eller ændringer til politikken 

Det fungere godt med iPads, som de bruges nu. De bliver anvendt både til at finde viden i en 

konkret situation, google film /andet, der er aktuelt, som børnene snakker om og til at 

fotografere med og til at se/spille iPad sidst på dagen. 

Personalet i gruppen synes, det er et godt værktøj at have i dagligdagen.  

Forældre i gruppen synes, det virker til, at iPads bliver anvendt på en god måde 

 

Der henvises til bilaget: Lokalpolitikken for brugen af de digitale medier i Område Auning 
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5. Status og information om mangellister og igangsatte tiltag i forhold til bygninger/støj 

m.v. i Område Aunings bygninger. 

 

Orientering blev givet. Der blev informeret om at alt træ omkring sandkasserne i 

Mælkevejen skal fjernes grundet råd og svamp – Der er ikke økonomi til at opsætte et nyt 

alternativ til træet, som bliver fjernes helt. 

 

Bestyrelsen drøftede udearealerne stand generelt og den manglende mulighed grundet 

økonomien til at indkøbe nye udendørs legeredskaber eller investere i nye legemiljøer. 

 

Der blev nævnt muligheden for evt. at søge fonde. 

 

Bestyrelsen er enige om, at legepladserne skal være et kommende fokusområde. 

 

På det kommende kontaktudvalgsmøde d. 6. maj med BUU er der mulighed for at 

fremsende forslag til emner, som kan drøftes 

Fra bestyrelsen i Område Auning er følgende to emner fremsendt: 

a) Dialog om daginstitutionerne udendørsarealer/legepladser/ herunder legeområde og 

legepladserne generelle og nuværende tilbud og standarter. 

b) Digitalisering på dagtilbudsområdet - Der er contra skolerne ikke tilført penge i flere år - 

Stort efterslæb på digitalt udstyr – manglende systemadgange adgange til medarbejdere. 

Store udfordringer med afholdelse af virtuelle møder m.m. Ekstra udgifter til indkøb af 

IPads m.v. i forbindelse med indførelsen af AULA pr. 2021. 

 

6. Orientering om den pædagogisk/organisatorisk/strukturel/udvikling i Område Auning 

 

Orientering givet.  

 

7. Dialog/tanker om det store fælles forældremøde 2021 – Covid19. 

 

Det fælles forældremøde i Område Auning d. 27. april aflyses grundet Covid19 og antal 

personer der må samles indendøre. Der skal gennemtænkes en proces for valget til 

bestyrelsen. 

 

a) Valg til bestyrelsen:  

 

Alle medarbejdere er valgt – Alle tilstedeværende forældre som er på valg, ønsker at 

forsætte i bestyrelsen. 

Der mangler en forældre fra dagplejen og 2 forældresuppleanter  

Der er fundet en forældre i Bette-bo.  
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8. Dialog om den videre proces i forhold til dagtilbudsloven hvor forældrebestyrelsen 

skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem eks. 

dagtilbud/hjemsamtaler, forældres afholdelse af ferie med børnene. Tillige skal 

forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan, samarbejdet 

med lokalsamfundet og overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole. 

 

Processen er pt. sat på standby 

9. Orientering om afgivne høringssvar 

a) Beslutninger på BUU i forhold til: 

Tilpasning og omorganisering af daginstitutioner til faldende børnetal i Norddjurs 

Kommune 

Evaluering og organisering af §32tilbud og den specialpædagogiske indsats på 

dagtilbudsområdet 

            Orientering blev givet. 

10. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

             

11. Hvad rører der sig i dagpleje, Bette-bo og Børnehuset Mælkevejen, som kunne være 

relevant for de øvrige medlemmer af bestyrelsen, at høre om? 

 

Gensidig information blev udvekslet. 

 

12. Evt.  

 

Orientering om, at Susanne Nikolajsen og Inge H. Jepsen (Pusser) går på efterløn i 2021 

 

13. Dialog om nyhedsbrev/temabrev/referat. 

 

Referat og bilag lægges ud på vores hjemmeside. 

https://omraadeauning.norddjurs.dk/omraade-auning 

 

https://omraadeauning.norddjurs.dk/omraade-auning

