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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 28. marts 2022 

Kl. 19.00 – 21.30. 

Tilstede: Ane Mette N. Andersen, Anne-Sofie D. Pedersen, Dan Brouer, Git Drachmann, Inger L. 

Jensen, Sandy Nielsen, Søren Hansen, Lisbeth Torp og Doris Bang 

Afbud: Kathrine B. Eskildsen. Ane Mette N. Andersen, Trine F. Østergaard og Maria Hvid. 

 Referent: D.B. 

Dagsorden: 

Kl. 19.00 – 19.30:  

En stor tak og farvel til forældrerepræsentanter og suppleanter som fratræder bestyrelsen 

En stor tak til medarbejderrepræsentanterne som fratræder i bestyrelsen. 

TEMA: Strukturelle og organisatoriske udfordringer, der skal løses. 

1.Dialog og status om nedenstående beslutning og betydningen af dette for Område Auning / 

Mælkevejen. 

Opsummering af sagen: 

BUU holdt d. 21.12.21 møde omkring sammenlægningen af §32 tilbuddene. 

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-12-2021  

Børne- og ungdomsudvalget beslutter at oversende sagen til behandling i det kommende børne- og 

ungdomsudvalg for perioden 2022-2025 med den bemærkning, 

At udvalget grundlæggende støtter en model med en samlet §32 enhed i Norddjurs Kommune for 

såvel børn som medarbejdere.  

Men da sagen forventeligt vil skulle overføres til budgetforhandlingerne for budget 2023, anbefaler 

udvalget, at det kommende børne- og ungdomsudvalg for perioden 2022-2025 også behandler 

sagen på et møde i fagudvalget i foråret 2022 forud for budget-forhandlingerne. 

Kristina W. har meldt følgende ud:  

Jeg vil i samarbejde med Mælkevejen, først i det nye år, vende tilbage med en plan om hvordan vi 

griber det an, så det bliver en god løsning for både Mælkevejen og §32.  
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Der er aftalt et samarbejds- og opstartsmøde d. 11.01.22. 

Der har nu været igangsat en proces og et samarbejdsmøde mellem §32 og Mælkevejens personale, 

hvor der er blevet udarbejdet forskellige muligheder for løsninger i forhold til de fysiske rammer.  

Inden endelig beslutning afventes mødet i BUU d. 24. marts. 

Det stigende børnetal i Mælkevejen – Indsats vurderes i forhold til østeuropæisk børn:  Doris har i 

samarbejde med Trine, fået kontakt til en litauisk kvinde, som eventuelt kan ansættes i Mælkevejen. 

For at højne det flerkulturelle, samt det pædagogiske arbejde i forhold til tosprogede børn. 

Der henvises til referat fra BUU-møde d. 24. marts 

https://www.norddjurs.dk/media/8230345/Referat-med-bilag-Boerne-og-ungdomsudvalget-den-24-

marts-2022.pdf 

 I referatet fra BUU kan der læses, at BUU indstiller, at §32 samles i Stjernehuset i Grenå.  

 BUU indstiller derfor til budgetforhandlingerne for 2023, at der afsætte midler til dette. 

 På et samarbejdsmøde d. 28. marts mellem §32 og Område Auning/Mælkevejen blev det 

aftalt at § 32 flyttes ned i Skovvang gerne pr. 1, maj, for at skabe den nødvendige plads i 

Mælkevejen. Nogle af begrundelsen for dette tiltag kan læses under punkt 2. 

 

2. Information og dialog om udfordring med fravær - tiltag og overblik – En presset hverdag 

– Samt brugen af vikar 

 Dialog om det stigende børnetal som har presset hverdagen i Mælkevejen. Der har været 

henvendelser fra forældre både til ledelsen og til bestyrelsen i forhold til mangel på lokaler, 

larm, store grupper m.m. Ligeledes har der været strukturelle udfordringer, da der har været 

en del fravær (covid – influenza) blandt det faste personale i Mælkevejen Det har samtidig 

været vanskeligt at skaffe vikarer. Der blev på mødet fremlagt en oversigt over fravær pr 

dag siden d. 1. januar 2022. Bestyrelsen anbefaler derfor, at § 32 samles i 

Grenå/Stjernehuset eller flyttes i Skovvang, så der kan komme mere ro på i Mælkevejen. 

3. Forsat dialog om rekrutteringsudfordringen i Dagplejen – Herunder dialog om tiltag og 

tanker – Økonomien i dagplejen m.m. 

Opsummering af sagen- 

Der igangsættes i 2022 en politisk analyse af problematikken rekruttering af dagplejere. 

Sussanne og Mette F. har søgt puljemidler til at profilere dagplejen med. Der afventes en 

tilbagemelding på ansøgningen 

2021 var overordnet et meget dyrt år i dagplejen, grundet længerevarende sygdom, fratrædelser og 

stigende børnetal.  

Der skal i 2022, være et øget fokus på økonomien i dagplejen. 

https://www.norddjurs.dk/media/8230345/Referat-med-bilag-Boerne-og-ungdomsudvalget-den-24-marts-2022.pdf
https://www.norddjurs.dk/media/8230345/Referat-med-bilag-Boerne-og-ungdomsudvalget-den-24-marts-2022.pdf
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 Der er bevilget 30.000 kr. til at profilere dagplejen.  

Kl. 19.30 – 21.30: Formel og politisk: 

1. Orientering fra formand og områdeleder 

a) Aktuelle ansættelser i Område Auning.  

 

Pr. 01.04.22 Ansættes Aiste Taujinskiene . Aiste er fra Litauen og er dansktalende 

 

2. 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 

 

3. Information - Covid19: 

 Information givet – Der er p.t ingen syge med Covid. 

 

4. Information - Ukrainske børn og familier. 

 

 Ikke aktuelt p.t. 

 

5. Dialog om planlægningen af sommerferien 2022. 

 

 Der har været en udfordringer med planlægningen af sommerferien for personalet.  

Særligt har det været svært i dagplejen, at få 3 sammenhængende uger. 

 Forældrene i bestyrelsen tager dette til efterretning, men mener også samtidig, at 

familiernes feriemønstre i dag betyder, at der ikke nødvendigvis holdes 3 

sammenhængende uger i sommerferien. Ligeledes har perioden med Covid19 kostet 

mange ekstra fridage. 

 

6. Kontaktudvalgsmøde d. 08.06.22 med BUU kl. 16.00 – 18.00 

 

 Deltagelse besluttes på konstitueringsmødet d. 9. maj 22.kl 18.30 – 20.00 

 

7. Godkendelse af budgetopfølgning januar – februar 2022 

 

 Budgetopfølgningen blev godkendt 

 

8. Dialog/tanker om det store fælles forældremøde 2021 

 

a) Valg til bestyrelsen:  

https://omraadeauning.norddjurs.dk/omraade-auning
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b) Årsberetning 

c) Oplæg omkring forældresamarbejde  

d) Cafer med dialog mellem forældre/forældre og forældre/personale i forhold til oplægget 

om forældresamarbejdet.  

e) Vigtigt, at forældremødet også handler om at skabe relationer. 

 

9. Dialog om, hvorledes vi fortsætter 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. 

 

 Der henvises til punkt 8. Punktet tages op igen på et kommende bestyrelsesmøde 

 

10. Orientering om afgivne høringssvar 

11. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

             

12. 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 orientering givet 

13. Evt.  

 

14. 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

