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Bestyrelsesmøde i Område Auning d. 30. januar 2023. 

Kl. 19.00 – 21.30 i Børnehuset Mælkevejen 

Tilstede: Trine F. Østergaard, Thomas H. Sørensen, Git Drachmann, Jeanette Jensen, Lisbeth Torp, 

Birte Poulsen, Katrine Eskildsen og Doris Bang. 

Afbud: Agnete Brandt, Dan Brouer, Maria Hvid, Ida Pedersen og Tanja Mikkelsen  

Birte Poulsen deltog som medarbejdersuppleant til Tanja Mikkelsen 

Værter/indkøb: Git og Lisbeth 

Referent: D.B. 

Referat: 

Gæster kl. 19.00 – 20.00: Efter ønske fra bestyrelsen i Område Auning er afdelingsleder Dorthe 

Karlsen og konstitueret Skole- og dagtilbudschef Anna B. Sinnbeck inviteret til mødet. 

TEMA kl. 19.00 – 20.00 

1. Dialog om ressourcer til børn med særlige udfordringer, så alle børn dermed på bedste 

måde kan rummes i læringsmiljøet. 

 

Gensidig dialog om emnet mellem bestyrelsen og Skole- og dagtilbudschef. 

Der blev drøftet ressourcer, antal børn med udfordringer, mellemformer lig folkeskolen, 

trivsel m.m.   

Der blev ingen konkrete beslutninger truffet på mødet. 

Formel og politisk: 

1. Orientering fra formand og områdeleder 

- Sociale arrangement i bestyrelsen d. 3. marts 2023 – Afholdes hos D.B. 

 Invitation udsendes snares. 

- Information om ansættelser i Område Auning – Siden sidste bestyrelsesmøde. 

- Kontaktudvalgsmøder med BUU. 

maj / juni 2023 Kl. 16.00-18.00 

November 2023 Kl. 16.00-18.00 

2. Godkendelse regnskab 2022. 

Regnskabsafslutningen er d. 16. januar 2023. 
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Grundet større indkomne refusioner og langt mindre indkøb og udgifter er merforbruget 

faldet til -321.000 kr.  hvilket er positivt i forhold til den økonomiske belastning og 

beregningen for 2023. 

 

Inden mødet blev merforbruget på 300.000 kr. nulstillet.  

En stor hjælp i forhold til 2023, at der ikke er et merforbrug, der skal indhentes. 

3. Information om aftale- og dialogstyringsdokument for 2023. 

 

D.B. informerer om, at der er underskrevet et aftale- og dialogstyringsdokument for 2023. 

Ligeledes var der en kort information om aftalens indhold 

4. Information og dialog budget 2023 / Budgetrammen for dagplejen, Bette-bo og 

Børnehuset Mælkevejen.  

- Budgetgrundlag (Antal børn er næsten uændret i forhold til 2022. Dog er der flere børn i 

dagplejen og færre børn i Bette-bo indskrevet.) 

- Minimumsnormeringen begynder at kunne mærkes. Det er nu muligt at målrette flere 

personaletimer ved børnene end tidligere. 

- Effektiviseringsbidrag fortsætter uændret. 

- Personale i 2023 i Mælkevejen og Bette-bo – Orientering givet. 

- Lønrammen for dagplejerne i 2023 i forhold til udmeldingen omkring ansættelse af 19 

dagplejere. - Orientering givet. 

 

5. Evaluering af forældremøderne på Nordlyset i Børnehuset Mælkevejen og i dagplejen  

 

Gode forældremøder med gode input.  

Flot fremmøde af forældrene på Nordlyset. 

Langt færre fremmødte forældre i dagplejen 

 

6. Dialog om det store fælles forældremøde 2023 

Emne: Der er lavet en aftale med Anja Sigvard Nielsen Emne: Børn der kan - Om 

anerkendende opdragelse 

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

 

Thomas og Doris sidder i arbejdsgruppen – Orientering blev givet. 

Workshop d. 13. marts fra ca. kl. 15 30– 18.30 på Stenvad Mosebrug. Med forældre- og 

medarbejderinddragelse. 

Der bliver fremsendt en invitation ud via Aula. 
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8. Dialog om den pædagogiske/organisatoriske/strukturelle udvikling i Område Auning. 

 

- Tilsynsrapporten fra Børnehuset Mælkevejen er fremlagt på bestyrelsesmødet d. 5. 

december 2022.  

- Tilsynsrapporten fra Bette-bo er ikke modtaget dags dato. 

- Dagplejens tilsynsrapport er fremsendt til forvaltningen, hvor der bliver lavet en generel 

opsamling på dagplejen i Norddjurs Kommune. 

9. Orientering om afgivne høringssvar 

 

10. Dialog om høringssvar i forhold til udsendte høringsmateriale.  

             

11. Hvad rører der sig i dagpleje, Bette-bo, Børnehuset Mælkevejen og Regnbuen som 

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

 

Gensidig information blev udvekslet. 

Ida Haven forældrerepræsentant fra Regnbuen har inden mødet orienteret D.B om, at der er 

en tilfredshed med samarbejdet med Mælkevejen fra Regnbuens personale. 

 

12. Evt.  

 

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

 

Referatet udsendes både i AULA og på Område Aunings hjemmeside. 

 

 

 

      


