
1 
 

 

Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 25. januar 2020. 

Kl. 19.00 – 20.00. 

Mødet afholdes som et Skypemøde 

Tilstede: Lisbeth Torp, Joanna Jørgensen (suppleant for Pia Herlev), Pia Rasmussen, Sandy 

Nielsen, Søren Hansen, Ane Mette N. Andersen, Helle Sørensen, Trine F. Østergaard, Stinne T. 

Rasmussen, Kathrine Bjørn og Doris Bang 

Afbud. Pia Herlev. Medarbejdersuppleant Joanna Jørgensen deltog i mødet. 

Ikke tilstede:  Forældresuppleanterne Marie Hvid, Stine S. Hornbæk og Anne-Sofie D. Pedersen, 

Referent: D.B. 

Referat: 

Formel og politisk: 

1. Orientering fra formand og områdeleder 

- Aktuelle ansættelser i Område Auning  

 

Søren og Doris orienterede om de aktuelle ansættelser i Bette-bo og i Mælkevejen. Der 

er sendt forældreinformation ud om ansættelserne i Aula. 

 

- Implementering af AULA og hjemmeside på dagtilbudsområdet 

 

Processen forløber forventeligt omkring Aula, både set ud fra et forældre- og et 

medarbejdersynspunkt.  

Der er justeringer og opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes med og forbedres. 

 

- Covid– 19 – Status. 

Generel orientering i forhold til hvorledes retningslinjerne for Covid-19 bliver udmøntet 

i praksis. Herunder hvorledes de øgede krav til rengøringen i dagplejen bliver håndteret 

efter beslutningen i BUU d. 14. januar 2021. 

                  Dialog om de kommende skolebørn og hvorledes overgangen til Auning Skole foregår. 

                  Dialog om pædagogiske tiltag for de fremmødte børn. 
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Dialog om fremmøde af børn i Område Auning i forhold til opfordringen om, at holde børn          

hjemme fra dagtilbud, såfremt det er muligt. 

2. Godkendelse Regnskab 2020. Januar 20 – 16. januar 21. 

(Covid-19 udgifterne er indregnet i regnskabet, for Område Auning har der været en samlet 

ekstra udgift på anslået 662.000 kr. Hvor meget der kommer tilbage i kompensation er 

endnu ikke afklaret. 

 

Regnskab 2021 godkendes - Kompensationsbeløb afventes stadig. 

 

3. Godkendelse af budgetopfølgning.  

Budgetopfølgningen januar 21 er indeholdt i Regnskab 2020 og dermed godkendt 

 

4. Genbesøg - information om budget 2021 / Budgetrammen for dagplejen, Bette-bo og 

Børnehuset Mælkevejen. 

- Budgetgrundlag (Antal børn) 

- Minimumsnormeringen 

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

- Effektiviseringsbidrag 

- Uddannelse PAU 

- Personale i 2021. 

Orientering givet - Børnetallet i Område Auning er steget mere end forventeligt – Ligeledes 

er der født flere børn end prognoserne viste for 2020. Alt i alt en positiv udvikling. 

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

m.v. i Område Aunings bygninger. 

- Søren orienterede om 5 års byggesyn Børnehuset Mælkevejen. Søren nævnte her 

rapporten fra DBI. 

Doris indkalder til et møde. 

 

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

Orientering givet. 

 

7. Forsat dialog/tanker om det store fælles forældremøde 2021 – Covid 19. 

 

Bestyrelsen afventer udviklingen omkring COVID-19 

 

 

8. Dialog om den videre proces i forhold til dagtilbudsloven hvor forældrebestyrelsen 

skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem eks. 
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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 for bestyrelsen er p.t sat på standby 

 

9. Evaluering af de virtuelle forældremøderne nov. 2020 i Bette-bo, Børnehuset 

Mælkevejen og dagplejen. 

 

Doris opfordrer alle forældre i bestyrelsen til at opsøge de virtuelle forældremøder. Film 

m.v. kan findes i Infoba. 

 

10. Orientering om afgivne høringssvar 

 

Der er afgivet høringssvar omkring anvendelsen af 0,5 mio. til en øgede sundhedsindsats – 

Ansættelse af en hygiejnesygeplejerske. 

 

 

11. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

 

Politik for tidlig indsats og inklusion- Høringsmateriale er udsendt- Høringsfrist d. 15. 

februar.  

          

Følgende andre store ”sager” forventes snarest i høring: 

Tilpasning og omorganisering af daginstitutioner til faldende børnetal i Norddjurs 

Kommune 

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

dagtilbudsområdet 

 

Link til dagsorden BUU d. 28.01.21. 

 

http://polweb.norddjurs.dk/open/B%C3%B8rne-

%20og%20ungdomsudvalget%20(%C3%85ben)/2021/28-01-

2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/BUU-28-01-2021%20-

%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf 

 

             

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? 

 

Kort orientering blev givet. 

http://polweb.norddjurs.dk/open/B%C3%B8rne-%20og%20ungdomsudvalget%20(%C3%85ben)/2021/28-01-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/BUU-28-01-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/B%C3%B8rne-%20og%20ungdomsudvalget%20(%C3%85ben)/2021/28-01-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/BUU-28-01-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/B%C3%B8rne-%20og%20ungdomsudvalget%20(%C3%85ben)/2021/28-01-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/BUU-28-01-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/B%C3%B8rne-%20og%20ungdomsudvalget%20(%C3%85ben)/2021/28-01-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/BUU-28-01-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
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13. Evt.  

 

14. Dialog om nyhedsbrev/temabrev/referat i Infoba. 

 

Referat placeres forsat i Infoba indtil den nye hjemmeside er sat op. 

 

 

 


