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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 7. februar 2022. 

Kl. 19.00 – 21.30. 

Mødet afholdes i Bette-bo 

Tilstede: Kathrine B. Eskildsen, Anne-Sofie D. Pedersen, Maria Hvid, Trine F. Dan Brouer, Git 

Drachmann, Inger L. Jensen, Sandy Nielsen, Søren Hansen, Lisbeth Torp, Agnete B. Brandt og 

Doris Bang 

Afbud: Ane Mette N. Andersen og Trine F. Østergaard,  

Referent: D.B.  

Referat: 

TEMA:  

1. Dialog om pædagogisk/organisatorisk/strukturel/udvikling i Område Auning 

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

Mælkevejen. 

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. 

I henhold til det nuværende udkast til arbejdsplanen for BUU – behandles en samling 

af § 32 først på BUU- møde d. 24 marts 2022. 

Bestyrelsen for Område Auning tilslutter sig processen i forhold til en dialog mellem § 32               

Regnbuen og medarbejderne i Børnehuset Mælkevejen. Børnetallet i Område Auning 

forventes at stige, så der skal skabes løsninger, som tilgodeser alle børn på den bedste måde. 

Processen igangsættes d. 24. februar på et fælles møde. 
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2.  Rekrutteringsudfordringen i Dagplejen – Herunder dialog om tiltag og tanker – 

Økonomien i dagplejen m.m. 

 

- Der kom 2 ansøgere til den ledige stilling som dagplejer.  

- Der er ansat 1 dagplejer pr. 14. februar Sara Louise Andersen. 

- Der igangsættes i 2022 en politisk analyse af problematikken rekruttering af 

dagplejere. 

- Dagplejepædagoger Sussanne Bjerregaard og Mette Fomsgaard 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. 

Formel og politisk: 

1. Orientering fra formand og områdelede 

- Covid19  

Status givet på Covid19 

 

- Indkøb af julegaver – mærkedage generelt – sociale arrangementet m.m. 

Orientering givet om, at der skal være et øget fokus på hvad det gives og købes ind til. 

 

- Det planlagte sociale arrangement for bestyrelsen d. 28. januar flyttes til d. 11. marts. 

Orientering givet- Der vil komme en invitation 

 

- Arbejdsplan for BUU 2022:  

 24.03.2022: kl. ? Besøg i Område Auning – (Bette-bo, Mælkevejen og 

Skovvang/Spættehuset) – Kan blive flyttet grundet Covid-19. 

 24.03.2022: Drøftelse af mulighederne for at samle § 32 

 24.03.2022: Behandling af forslag til pulje til forbedring af indeklimaet og indvendig 

vedligeholdelse af dagtilbud og Skoler 

 24.03.2022: Behandling af forslag til puljen til indvendig renovering og 

vedligeholdelse af skoler, dagtilbud… med flere. 

 28. 04. 2022: Drøftelse af analyse af mulighederne for at indføre madordning – 

Efterfølgende høring i Medudvalg og bestyrelser – Der er udarbejdet et 

kommissorium Jeg sidder i arbejdsgruppen 

 Gennemgang af køkkener bliver den 16. februar – Inklusiv Skovvang 

 Kontaktudvalgsmøder med BUU:  

08.06.2022 kl. 16.00 – 18.00 

09.09.2022 kl. 16.00 – 18.00 
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2. Godkendelse regnskab 2021. (Bilag blev uddelt og gennemgået på mødet) 

 

Regnskabsafslutningen er pr. d. 16. januar 2022. 

Regnskab for 2021 godkendes – Vi lander på et stort 0. 

 

3. Godkendelse af budgetopfølgning.  

Budgetopfølgningen januar 22 er indeholdt i regnskabet for år 2021  

4. Information om aftale- og dialogstyringsdokument for 2022 (Bilag vedlagt). 

 

Taget til efterretning. 

 

5. Information og dialog budget 202 / Budgetrammen for dagplejen, Bette-bo og 

Børnehuset Mælkevejen. 

 

- Der vi i 2022 være en økonomiske opfølgning ved økonomiafdelingen 

- Der skal være fokus på budgetgrundlaget (Antal børn – sker der en stigning) 

- Minimumsnormeringen er udmøntet. 

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

- Effektiviseringsbidrag er udmøntet- 

- Uddannelse PAU i 2022 – 1 dagplejer 

- Personale i 2022 – Orientering givet – Der afventes et kommende møde med 

økonomiafdelingen. 

 

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

 

Forældremødet afholdes/ er flyttet fra d. 21. april til d, 5. maj 2022 – Der ønskes et tema 

med fokus på forældresamarbejdet – gerne i cafeer med forældre fra egen institution – 

grupper for at skabe relationer – Doris sørger for at kontakte en oplægsholder/porcesstyrer. 

 

Der forventes ingen aflysning grundet Covid19- 

 

7. Dialog om brug af ”numse” termometer – Der ønskes fra LMU en tilkendegivelse af 

forældrenes holdning til dette via bestyrelsen. 

 

Forældrene i bestyrelsen vil lade det være op til den enkelte medarbejder, at vurdere om de 

vælger at bruge øre- eller numsetermometer. 

8. Orientering om afgivne høringssvar 

 

Ingen. 
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9. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

 

Ingen 

             

10. Hvad rører der sig i dagpleje, Bette-bo og Børnehuset Mælkevejen /Skovvang som 

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

 

Indbyrdes orientering givet. 

 

11. Evt.  

 

12. Dialog om nyhedsbrev/temabrev/referat i AULA. 


