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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 29. november 2021 

Kl. 19.00 – 21.30 i SKOVVANG. 

 

Tilstede: Ane Mette N. Andersen, Kathrine B. Eskildsen, Anne-Sofie D. Pedersen, Maria Hvid, 

Trine F. Østergaard, Dan Brouer, Git Drachmann, Inger L. Jensen, Sandy Nielsen og Doris Bang 

Afbud: Søren Hansen, Lisbeth Torp og Agnete B. Brandt. 

Gæst: Afdelingsleder Dorthe Karlsen fra kl. 19.00 – 20.00 

Referent: D.B 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formand og områdeleder 

- Aktuelle ansættelser i Område Auning 

- Kontaktudvalgsmøde med BUU  

- Status på Covid– 19. 

- Pædagogisk dag 2021 med fokus på bæredygtighed. 

2. Godkendelse af budgetopfølgning januar – nov. 2021/ Forventet regnskab 2021 (Bilag 

vedlagt) 

Der forventes forsat et merforbrug på 500.000 kr. Merforbruget skyldes primært 

merudgifter på lønudgifterne grundet strukturændringer, fratrædelser, længerevarende 

sygdom og dermed et generel øget vikarforbrug. 

             

            Budgetopfølgningen blev godkendt. 

            Orientering og dialog om: 

- Budgetgrundlag (Antal børn) i 2022 

- Minimumsnormeringen – Betydningen af denne. 

- Pulje sårbare børn og familier (0-2 år) – Bette-bo 

- Effektiviseringsbidrag – Fratrækkes lønudgiften i budget 2022. 

- Uddannelse PAU – Alle pædagogmedhjælpere i Bette-bo og Børnehuset Mælkevejen 

har eller er på PAU - Der forventes at sende en dagplejer afsted på PAU i 2022. 

- Antal personaler i 2022 
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3. Genbesøg – Dialog om Mad- og Måltidspolitikken. (Bilag vedhæftet) 

 

Notat fra bestyrelsesmødet d. 6. september 2021 

Mad- og Måltidspolitikken blev drøftet med de ændringer, som var indskrevet i bilaget med 

rødt til mødet. 

Mad- og Måltidspolitikken sættes på igen på næste bestyrelsesmøde, da der er brug for en 

grundigere dialog om, hvordan evalueringsprocessen skal foregå også i forhold til de øvrige 

forældre.  

 

Følgende perspektiver blev inddraget: 

- Sætningen med nul sukker politik skal ikke stå i politikken – Dette anses ikke for 

nødvendigt. 

- Traditioner/mærkedage i forhold til, om der lige så stille igen kom mere kage, sukker 

osv. ind i hverdagen. Det er vigtigt, at tydeliggøre eksempelvis at saftevand købes uden 

sukker. 

- Skal der laves /udsendes en Doodle/ spørgeskema i forhold til fødselsdage? 

- I forhold til fødselsdage skal der være en aktivt pædagogiske dialog med forældrene, om 

hvad der kan medbringes og ikke medbringes. 

- Mad- og Måltidspolitikken kan uddeles i fysisk form ved kontaktmøderne – Ellers ønskes 

der, at politikken fremover kan findes og læses digitalt. 

             

Mad- og måltidspolitikken blev drøftet med de ønskede indskrevne ændringer fra sidste   

bestyrelsesmøde. Der blev ikke aftalt en spørgeundersøgelse, da den efterfølgende kan være 

svær at samle op /evaluere måske på mange forskellige holdninger til politikken. 

Det ønskes dog, at der i forhold til fødselsdage kom en mere specifikt uddybning i forhold til 

hvad der må medbringes/laves til fødselsdage, som afholdes i daginstitutionen. 

Ligeledes ønskes det at Mad- og måltidspolitikken efterleves og at der sker en pædagogisk 

guidning af forældre, som spørger indtil afholdelse af fødselsdage. 

Mål- og Måltidspolitikken skal også ses i sammenhæng med, at der skal være en afklarende 

proces i 2022 i forhold til en kommunal – og eller forældrearrangeret frokostordning. 

4. Status og information om mangellister og igangsatte tiltag i forhold til bygninger/støj 

m.v. i Område Aunings bygninger. 

- Støjdæmpning i Bette-bo – 50.000 kr. 

 

5. Orientering om den pædagogiske/organisatoriske/strukturelle/udvikling i Område 

Auning 

 

Orientering givet 
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6. Dialog om en kommunal – og eller forældrearrangeret frokostordning -  

(Bilag vedlagt) 

 

- Indgår i budgetforliget for 2022. 

 

Det blev besluttet, at fravælge: 

Norddjurs kommunale tilbud om en frokostordning pr. 1. januar 2022 og fravælge en 

forældrearrangeret frokostordning. 

Der er brug for en grundigere og mere belyst proces, inden et valg kan træffes. 

 

I 2022 vil bestyrelsen gennemføre en proces og afstemning blandt forældrene i 

henholdsvis Bette-bo vuggestue & børnehave og Børnehuset Mælkevejen, da det ikke 

har været muligt i 2021 grundet Covid-19 og aflysninger af møder.  

 

Det blev aftalt, at der kan/skal afholdes et fyraftens-forældremøde, som kun er målrettet 

en dialog/ vejledende afstemning om indførelsen af en kommunal – og eller 

forældrearrangeret frokostordning. 

 

Doris udarbejder et høringssvar, som fremsendes til Skole- og dagtilbudsforvaltningen. 

 

7. Evaluering af forældremøderne efterår 2021 

 

Fine forældremøder med fokus på den daglige praksis og hverdagen. 

Det blev foreslået, at en dialog omkring legeaftaler kunne være et relevant emne at tage op 

på disse møder, da man som forældre, har forskellige tilgange til dette.  

Ligeledes har det været svært som forældre, at skabe relationer til andre forældre grundet 

Covid- restriktionerne.  

 

8. Dialog/tanker om det store fælles forældremøde 2022. 

 

Pædagogiske læreplan - Samarbejde med forældrene kunne være en mulighed, da det er 

besluttet under punkt 5, at der kan/skal planlægges et fyraftenmøde med fokus på en dialog/ 

vejledende afstemning om indførelsen af en kommunal – og eller forældrearrangeret 

frokostordning. 

 

9. Fremlæggelse og godkendelse af mødeplan 2022 for bestyrelsen. (Bilag vedlagt) 

 

Forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2022 blev godkendt. 
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10.  Dialog om /herunder godkendelse af lukkeuger/dage i 2022 (Bilag vedlagt) 

- Der er udarbejdet et forslag til de perioder, der skal være sampasningsdage/uger i 

Område Auning 

- Der skal igen for 2022 ske en vurdering af, om dagplejen skal indgå i de udmeldte 

sampasningsdage/uger 

- Formålet med forslaget er igen i år, at samle afvikling af ferier for personale og (børn) i 

bestemte perioder, samt et forsøg på at mindske afvikling af ferie over en længere 

periode for personalet.  

 

Der er følgende ændringer til det udsendte forslag: 

Lukkeuger bliver 29 og 30. Ugerne følger Auning Skole SFO lukkeuger. 

Information til bestyrelsen: Personalet kan ønske i følgende uger, 26,27, 28, 29, 30 og 

31.  

Der forsøges, at skabe en mulighed for at etablere sampasning for dagplejen via en 

forhandling med FOA. 

11. Orientering om afgivne høringssvar 

- Undersøgelse af mulighederne for at skabe en samlet §32 enhed – (Bilag vedlagt) 

- Evaluering af heltidsundervisningen – Der er ikke afgivet et høringssvar. 

12. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

 

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

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

 

Orientering givet. 

 

14. Evt.  

 

15. Dialog om nyhedsbrev/temabrev/referat i Aula. 

 


