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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 06. September 2021 

Kl. 19.00 – 21.30 i Børnehuset Mælkevejen 

Tilstede: Søren Hansen, Anne-Sofie D. Pedersen, Maria Hvid, Lisbeth Torp, Agnete B. Brandt, 

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

Afbud: Ane Mette N. Andersen og Kathrine B. Eskildsen. 

Forældrerepræsentant fra dagplejen Stine Sørensen træder efter eget ønske ud af bestyrelsen pr. 

dags dato. Forældresuppleant Dan Brouer indtræder som forældrerepræsentant for dagplejen i stedet 

for Stine Sørensen. 

Gæst: Afdelingsleder Dorthe Karlsen deltager i punkt 1- 4. 

Formel og politisk del: 19.00– 21.30. 

1. Orientering fra formand, næstformand og områdeleder 

- Orientering blev givet i forhold til personalesituationen (ansættelser, efterløn og 

opsigelser) 

 

2. Evaluering af sommerferien 2021 

 

- Børnetallet har passet fint i forhold til antal tilmeldte børn. Det er dog usædvanlig, at der 

i sampasningsugerne ikke sker et fald i fremmødet af børn, som igen har betydet, at der 

har været et større pres i dagplejen end forventet.  

- Sampasningen i Skovvang har fungeret fint  

- I forhold til dagplejen skal der etableres sampasning med Bette-bo og Mælkevejen, da 

dette vil betyde langt mindre pres på de dagplejere, som arbejder i sampasningsugerne 

og langt mindre sårbarhed ved eksempelvis sygdom. 

 

 

3. Godkendelse af Mad- og måltidspolitikken i Område Auning. (Bilag vedlagt) 

 

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

bilaget til mødet. Dog skal sætningen med en nul sukker politik fjernes igen 

- Traditioner/mærkedage blev særligt drøftet 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. 

- Ligeledes skal der i forhold til fødselsdage ske 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.  

- Afdelingsleder Dorthe Karlsen tilretter Mad- og Måltidspolitikken. 
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4. Information og dialog om kapacitetsudfordringer i Område Auning (Bilag vedlagt) 

 

Information og dialog om stigning i børnetallet, manglende pladser til pasning af 0-3 årige 

kombineret med en udfordring i forhold til rekruttering af dagplejere – Derfor oprettelse af 

vuggestue som et pædagogisk tiltag i Børnehuset Mælkevejen, samt inddragelse af 

Skovvang ”Det levende hus”.  

 

Procesplanen for etableringen af vuggestue, de pædagogisk tiltag i aldersopdelingen og 

ansættelsesprocessen blev godkendt på mødet. 

 

Forældrerepræsentanter i ansættelsesudvalget Dan Brouer og Trine Fisker. 

5. Godkendelse af Budgetopfølgning januar – august måned + information om regnskab  

 

Budgetopfølgning fremlagt ved Områdeleder. Der forventes et merforbrug på 500.000 kr. 

Merforbruget skyldes primært merudgifter på lønudgifterne grundet fratrædelser, 

længerevarende sygdom og et øget vikarforbrug. 

 

Budgetopfølgningen godkendes. 

 

 

6. Dialog og information om budget 2021- 2024 – Herunder dialog om 

høringsperiode/svar.  

 

Bestyrelsen afgiver ikke et høringssvar til budget 2021-2024. 

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

m.v. i Område Aunings bygninger. 

 

Orientering blev givet om: 

 

- Anlægsbevilling på 50.000 kr. til lyddæmpning i Bette-bo  

- Gulvene i Mælkevejen er klaret. 

- ”Brandspæring” på lofter i Mælkevejen er ordnet. 

 

8. Information om kommende arrangementer. (Bilag vedlagt) 

 

a) Genåbning/ Indvielse af Sdr. Fælledvej- Der opfordres til deltagelse. 

 

b) Invitation til videns-salon med oplæg om de voksnes rolle i børns læring – Forældrene i 

bestyrelsen vil give D.B. en tilbagemelding om deltagelse. 

9. Orientering om afgivne høringssvar. 

 

10. Dialog om høringssvar i forhold til udsendt høringsmateriale.  
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11. Hvad rører der sig i dagplejen, Børnehuset Mælkevejen og Bette-bo, som kunne være 

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

Gensidig orientering givet. 

 

12. Dialog om nyhedsbrev/temabrev/referat på hjemmesiden 

 

Referatet lægges op på Område Aunings hjemmeside. 

 

13. Evt.  

 

Der er et kontaktudvalgsmøde med BUU d. 6. oktober kl. 16.00 – 17.30. 

 

Formand Søren Hansen, forældrerep. Dan Brouer og Områdeleder Doris Bang deltager 

 

 

 

 


