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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 12. september 2022  

Kl. 19.00 – 21.30  

i Børnehuset Mælkevejen. 

 

Tilstede: Dan Brouer, Trine F. Østergaard, Agnete Brandt, Thomas H. Sørensen, Git Drachmann, 

Jeanette Jensen og Kathrine Eskildsen og Doris Bang. 

Fraværende: Maria Hvid 

Afbud: Ida Pedersen, Lisbeth Torp og Tanja Mikkelsen 

TEMA: 

1. Orientering og dialog om pædagogiske/organisatoriske /strukturelle udfordringer 

/løsninger og processer i Område Auning / Bette-bo, Mælkevejen og i dagplejen.  

• Personale: Fratrædelser/ansættelser/sygefravær. 

• Kapacitetsudfordringerne i Område Auning 

• En presset hverdag 

• Strukturelle udfordringer /muligheder/ løsninger/ processer 

• Børn der har brug for en særlig indsats i Område Auning 

• Rekrutteringsudfordringerne i dagplejen/indsats med pjece/spot i radioen. 

• Samarbejdet mellem Regnbuen og Mælkevejen 

Der er forsat en vakant stilling, der skal besættes i Mælkevejen   Der arbejdes løbende med at løse 

kapacitetsudfordringerne i Område Auning. Lige p.t er der pladser nok til børn som er på 

ventelisten. Der er fokus fra pladsanvisningen på antal børn med særlige udfordringer, der bliver 

indskrevet i Bette-bo. Der er glædeligt ansat 3 nye dagplejere. Samarbejdet mellem Regnbuen og 

Mælkevejen fungerer godt, som aftalt er der besøg i Skovvang 2 x ugentligt. 

Årgang 2020 i Mælkevejen i mdr. januar, februar og marts: For at undgå at den nuværende 

Stjernegruppe bliver meget stor og samtidig give den nye Stjernegruppe (årgang 2020) tryghed og 

en god indkøring, er det aftalt i Mælkevejen, at sætte relationen til de voksne i centrum. Det 

betyder, at de små nye der kommer i de første 3 mdr. af 2023, bliver tilknyttet Månen, hvor de 

voksne, som skal danne den nye Stjernegruppe fremadrettet allerede er. 

Referat  

1. Orientering fra formand, næstformand og områdeleder 
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2. Evaluering af sommerferien 2022.  

 

Antal børn der er blevet passet i sommerferien, er lavest i de udmeldte sampasningsuger 

som i år var 29 og 30.  Antal fremmødte børn i de 2 uger svarer til antal tilmeldte børn 

 

I de øvrige uger børnefremmødet generelt lavere, end det børnefremmøde, der var  tilmeldt. 

Det betyder, at der kunne være sparet vikarudgifter. 

 

Der skal for sommerferien 2023 tages stilling til, om sampasningsugerne skal være på 2 eller 

3 uger og hvilke uger , der skal vælges. Ligeledes skal alle sommerferieuger skrives på den 

udsendte ferieseddel. 

 

Bestyrelsen ønsker at undersøge nærmere på, om der er børn, der slet ikke holder ferie og 

ønsker også at sætte fokus på alle de mange sedler og afkrydsninger, der nogle gange kan 

forekomme – Kan dette gøres bedre og hvordan kan Aula bruges? 

 

Ligeledes foreslås det at der et par uger inden sommerferien, kan sendes en reminder ud til 

forældrene omkring deres afkrydsninger til sommerferien. 

3. Godkendelse af Budgetopfølgning januar – juli 2022  

 

Budgetopfølgningen januar – juli godkendes. Der forventes forsat et merforbrug på 0,6 

million. 

 

4. Dialog og information om budget 2023- 2026 - Herunder dialog om høringssvar fra d. 

3. september til d. 16. september. (Bilag er vedlagt) 

https://norddjurs.meetingsplus.dk/committees/okonomiudvalget 

 

Forperson Dan Brouer og næstforperson Trine F. Østergaard udarbejder et høringssvar på 

vegne af bestyrelsen. Høringssvaret er udarbejdet og vedlagt som bilag og kan læses på 

Norddjurs Kommunes hjemmeside 

 

5. Dialog om der skal nedsættes et legepladsudvalg bestående af medarbejdere og 

forældre. 

 

Det anbefales, at der nedsættes legepladsudvalg i de enkelte dagtilbud frem for et fælles 

overordnet legepladsudvalg, da udvalget dermed er tættere på de ”legemiljøer”, der er brug 

for i dagplejen, Bette-bo og Mælkevejen. 

 

6. Information om de kommende forældremøder. 

 

Forældremøderne afholdes i de enkelte dagtilbud.  

I Mælkevejen afholdes forældremøderne dog på de enkelte stuer grundet antal børn 

https://norddjurs.meetingsplus.dk/committees/okonomiudvalget
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7. Dialog om procesforløb på dagtilbudsområdet – Udvikling af dagtilbudsområdet. 

(Bilag vedlagt) 

 

Orientering givet. Der henvises til det vedhæftede bilag. 

 

8. Kontaktudvalgsmødet d. 9. november kl. 16.00 – 18.00 på Rougsø Skolen Ørsted – Der 

skal gerne deltage formanden og 1 forældrerepræsentant mere. Der ønskes emner 

indsendt til mødet – Tilbagemelding antal og emner senest d. 26. oktober. 

 

Deltagere: Thomas Sørensen, Dan Brouer og Doris Bang 

Emner: Rekruttering og fastholdelse, Grøn omstilling, Effektiviseringsbidraget, Vedligehold 

af legepladser og IT på dagtilbudsområdet. 

 

9. Orientering om afgivne høringssvar. 

 

10. Dialog om høringssvar i forhold til udsendt høringsmateriale.  

 

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. 

 

Særlige information: 

Bette-bo har 25-års jubilæum d. 1. november – Der vil blive afholdt en stor fødselsdagsfest 

for alle børn og voksne i Auning Skoles distrikt. 

 

Ligeledes vil der blive afholdt et formet arrangement lørdag d. 29 oktober 

 

Der vil komme invitationer til begge arrangementer. 

 

12. Dialog om nyhedsbrev/temabrev/referat på hjemmesiden 

 

Referat og bilag sendes ud i Aula og lægges ud på Område Aunings hjemmeside. 

 

13. Evt.  

 

 


