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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 5.  december 2022 

Kl. 19.00 – 21.30 i SKOVVANG. 

Tilstede: Dan Brouer, Trine F. Østergaard, Maria Hvid, Thomas H. Sørensen, Git Drachmann, 

Jeanette Jensen, Lisbeth Torp, Ida Pedersen og Doris Bang. 

Fraværende: Agnete Brandt 

Afbud: Katrine Eskildsen  

Referent: Doris Bang 

Referat: 

1. Orientering fra formand og områdeleder 

- Aktuelle ansættelser i Område Auning 

Der søges to pædagoger/PAU til Mælkevejen fra d. 01.01.23.  

Thomas H. Sørensen deltager i ansættelsesudvalget. 

 

- Kontaktudvalgsmøde med BUU 

Dan Brouer og Doris Bang deltog i mødet.  

Den primære drøftelse var målrettet effektiviseringsbidraget  

 

- Covid– 19. 

Der er ingen nye retningslinjer på dagtilbudsområdet (Bilag vedhæftet) 

 

Der henvises til følgende link. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Bliv-hjemme_-hvis-du-er-syg-uanset-hvad-du-er-

smittet-med 

 

• Bliv hjemme til du er rask (ligesom alle andre sygdomme) 

• Ingen anbefaling om selvisolation 

• Ingen behov for test af Covid-19, med mindre du er i risikogruppe og kan have 

gavn af tidlig behandling mod Covid-19 

Bestyrelsen henstiller ligeledes til, at såfremt der er børn eller personale, der er smittet 

med Corona, bør det lig skoldkopper og andre smitsomme sygdomme kun informeres ud 

til de øvrige og nærmeste i ”gruppen”. Corona kan i dag sidestilles med Influenza og er 

ikke længere en samfundskritisk sygdom 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Bliv-hjemme_-hvis-du-er-syg-uanset-hvad-du-er-smittet-med
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Bliv-hjemme_-hvis-du-er-syg-uanset-hvad-du-er-smittet-med
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- Pædagogisk dag 2022. 

 

En god dag for alle medarbejdere og ledelse i Område Auning, hvor der blev arbejdet 

med faglige og pædagogiske emner. 

 

Den pædagogiske dag blev afholdt i Mælkevejen, hvor pasningen af de børn, som ikke 

havde anden mulig pasning også foregik.  

2. Godkendelse af budgetopfølgning januar –oktober 2022/ Forventet regnskab 2022. 

Merforbruget skyldes primært merudgifter på lønudgifterne grunde flere indskrevne børn, 

fratrædelser, forhåndsaftaler m.m. 

 

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på   - 828.000, 00 kr. antal kr. inklusiv 

modregningerne og alle opbremsningerne.  

 

Budgetopfølgningen:   - 920.676,00 kr. 

 

Pensionen for PAU:       + 93.000,00 kr. (2 dagplejere og 2 pædagogmedhjælpere) 

 

Anslået merforbrug      - 827.676,00 kr. 

 

Budgetopfølgningen blev godkendt. 

 

3. Orientering om budget 2023 

- Budgetgrundlag (Antal børn)  

Dagplejen går fra 13. dagplejere 2022 til 19. dagplejere i 2023 

Mælkevejen – Uændret børnetal fra 2022 til 2023 

Bette-bo – Falder med et gennemsnit med 9 point = 9 børnehavebørn eller 4,9 

vuggestuebarn pr. måned i 2023 sammenlignelig med 2022.  På vegne af bestyrelsen har 

forældre og personale haft møder med Skole-og dagtilbudschefen, hvor det er blevet 

aftalt, at der kun skal indskrevet 12 børn i vuggestuen frem for 14 -15 børn i 2023.  

 

- Minimumsnormeringen  

Udmøntes i Bette-bo og i Mælkevejen i henhold til den politiske beslutning om dette. 

 

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

Udgår fra 2023, da der desværre ikke er bevilget puljemidler til Bette-bo i 2023-2026 

 

- Effektiviseringsbidrag 

Der fratrækkes i budgettet et effektiviseringsbidrag hvert år.  
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- Uddannelse PAU 

Grundet økonomien på BUU-området, er der truffet en politisk beslutning om, at 

uddannelsen PAU sættes på pause i 2023. 

 

- Personale i 2023 

Orientering om kommende ansættelser og justeringer som puljestillinger, der bortfalder. 

Det er muligt, at lave ansættelser på tværs af Bette-bo og Mælkevejen, som kan være en 

måde, at fastholde gode og stabile medarbejdere i organisationen. 

 

- Ressourcer til børn med særlige udfordringer  

Bestyrelsen ønsker at have et møde med nuværende Skole-og dagtilbudschef i forhold til 

ressourcer til børn med særlige udfordringer, så alle børn dermed på bedste måde kan 

rummes i læringsmiljøerne.  

D.B. inviterer indtil et bestyrelsesmøde. Ligeledes inviteres afdelingsleder Dorthe 

Karlsen.  

 

4. Dialog om den pædagogiske/organisatoriske/strukturelle/udvikling i Område Auning 

Aktuelle indsatsområder: 

 

- Tilsynsrapporten fra Mælkevejen (Bilag er vedlagt)  

Offentliggøres på Område Aunings hjemmeside efter bestyrelsesmødet. 

Tilsynsrapporten blev taget til efterretning og godkendt på bestyrelsesmødet 

 

- Tilsynsrapporten fra Bette-bo og dagplejen er endnu ikke udsendt. 

Tilsynsrapporterne kommer på et efterfølgende bestyrelsesmøde 

 

5. Dialog om en kommunal – og eller forældrearrangeret frokostordning - (Bilag vedlagt) 

 

Bestyrelsen er enig om at sige nej til en kommunal og eller forældrearrangeret 

frokostordning i 2023 – Der fremsendes et svar til Skole- og dagtilbudsforvaltningen 

 

6. Evaluering af forældremøderne efterår 2022 – Der er ikke afholdt forældremøder på 

Nordlyset og i dagplejen  

 

Forslag til temaer i dagplejen: Søvn og syge børn – Doris vil kontakte Familiehuset 

(Sundhedsplejen) og Djurslandsskolen.  

 

7. Dialog/tanker om det store fælles forældremøde 2023 

 

Forældremødet afholdes d. 25. april 2023 
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Forslag om ”Robuste børn” – der er igangsat en proces i forhold til at skaffe en 

foredragsholder. 

 

8. Orientering om procesforløb på dagtilbudsområdet – Udvikling af dagtilbudsområdet.  

 

Thomas og Doris sidder i arbejdsgruppen. Orientering givet – Gruppen er kun lige igangsat. 

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

 

Mødeplan godkendt – Medarbejderrep. Tanja Mikkelsen kan ikke den 30. januar 2023 – 

Suppleant Birte Poulsen deltager i stedet  

 

10.  Dialog om /herunder godkendelse af lukkeuger/dage i 2022 (Bilag vedlagt) 

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

eller 3 uger og hvilke uger, der skal vælges.  

 

Bestyrelsen godkender 3 ugers sampasning 

 

- 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? 

 

Det er ikke muligt, at føre dokumentation for, om der er børn, der slet ikke holder ferie. 

 

- Der ønskes så få sedler som muligt ud.  

Alle sommerferieuger skrives derfor på den udsendte ferieseddel fra kontoret. 

 

Ligeledes fastholdes ønsket om, at der et par uger inden sommerferien, kan sendes en 

reminder ud til forældrene omkring deres afkrydsninger til sommerferien. 

 

- Punkt sat på dagsorden af forældrerepræsentant: TSFO åbner først d. 11. april  2023 

grundet påsken. 

 

Det aftales at D.B skal tage punktet med på et aftaleholdermøde hvor Skole- og 

dagtilbudschef og øvrige aftaleholdere på Skole- og dagtilbudsområdet er til stede. 

 

11. Orientering om afgivne høringssvar 

Der er ingen afgivne høringssvar 
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12. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

Der er ingen nyt høringsmateriale udsendt. 

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? 

Gensidig orientering givet. 

14. Evt.  

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

Referat+ bilag fra bestyrelsesmødet udsendes i Aula og på Område Aunings hjemmeside 

             


