
                              

Referat fra møde i Forældrebestyrelsen 

Onsdag den 1. december 2021 kl. 19.30 – 21.30 

Afholdes online via Webex 

 

Deltagere: Anna L. Pedersen - Karina L. Hansen - Line L. Kirsch - Rikke D. Frandsen - Stella Kaas - Thomas 

Bendorff – Betsy N. Jensen – Anette B. Søjberg – Heidi Nielsen 

Fraværende: Susanne L. Petersen 

 
Dagorden: 

 

 

Pkt. 
 

Indhold:  
1 Velkommen 

Alle laver en kort præsentation 

af alle i den nye bestyrelse.  

 Leder Heidi Nielsen byder velkommen og alle 

medlemmer i den nyvalgte forældrebestyrelse (pr. 

oktober 2021) præsentere sig selv.  

 

2 - Procedure for   

afholdelse af 

forældrebestyrelses 

møder. 

 

 

 

- Børnetal 

 

 

 

 

- Antal dagplejere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stillingsopslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leder Heidi Nielsen gennemgik 

forældrebestyrelsens proceduren for afholdelse af 

forældrebestyrelsesmøder online og ved fysisk 

fremmøde. Der afholdes 2 online og 2 fysiske 

møder årligt. Samt en generalforsamling og 

derudover kan der aftales andet ved behov.                

 

 Gennemsnitligt børnetal oktober 2021: 

332,53 børn med barselspladser 

329,53 børn uden barselspladser 

Herudover tæller 6,00 dobbelt 

 

 Der er pr. 1.12.2021 ansat 94 dagplejer. Hvoraf 

en er frikøbt TR, 2 er flyvere uden for eget hjem 

og en gæstedagplejer i eget hjem. Ligeledes har 

dagplejerne to dagplejere som er AMR.  

 1 dagplejer død efter kortere kræft forløb, 

november 2021 

 1 dagplejer ophører med udgangen af december    

2021 

 1 dagplejer ophører med udgangen af januar 2022 

 1 dagplejer ophører med udgangen af februar 

2022 

 1 dagplejer ophører med udgangen af september 

2022 

 1 dagplejer ophører med udgangen af oktober 

2022 

 

 Dagplejen har af 2 omgange haft en radiospot i 

radio Skala og Classic i forhold til at søge ny 

dagplejere. Desværre ar der ikke været nogen 

ansøger i denne forbindelse.  

 

 Vi har stillingsopslag i Løjt og i Aabenraa, i 

Aabenraa søges der i hele byen, der mangles især 

på Høje Kolstrup. 

 

 

 



Pkt. 
 

Indhold:  
 

- Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

- AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IPad 

 

 

 Dagplejen havde et forbrug på over 4% i 2020 

hvilket har betydet, at der i 2021 skulle laves en 

afviklingsplan på hvordan dagplejen ville 

nedbringe merforbruget over en 3 årige periode. 

Ifølge denne afviklingsplanen skal dagplejen 

sparre 700.000 i 2021. Det forventes at dette nås 

i 2021.  

 

 Anette oplyser, at vi i dagplejen bruger Aula til 

generelle informationer til alle forældre eller til 

forældre i de enkelte områder. I dagplejen 

benytter vi ikke Aula til de daglige beskeder. I 

dagplejen holder vi ved den daglige mund til mund 

overlevering mellem dagplejer og forældre om 

morgenen og om eftermiddagen når børnene 

bliver hentet.   

 

Ligeledes benytter vi i dagplejen ikke Aula til 

indmelding af ferie da dette modul endnu ikke helt 

opfylder det behov vi har i dagplejen, så dette 

forgår fortsat gennem egen dagplejer.  

 

Vi opfordre alle forældre til at komme på Aula, 

hvis man ikke er det. Skulle der være problemer 

med at logge ind kan man altid ringe til kontoret 

og få hjælp til at komme på Aula, så man som 

forældre kan få de overordnede informationer.  

 

 Alle dagplejere er rigtig gode til, at bruge deres 

IPads i hverdagen sammen med børnene hvor den 

indgår som en pædagogisk aktivitet. Samtidig 

med det bruger dagplejerne den til at lave 

sparring og planlægning med hinanden i deres 

middagsstunde.  

 

3  

- Status omkring Covid-

19. 

 

 

 Leder Heidi Nielsen oplyser, at der ikke har været 

lukket dagplejehjem ned. Grundet det stigende 

smittetal i Aabenraa Kommune har vi som 

dagtilbud skulle tage nye restriktioner i brug. I 

dagplejen har vi opfordret til, at dagplejeren 

klarer aflevering og afhentning udendørs. 

Ligeledes er der en skærpet opmærksomhed på 

rengøring og hygiejne. Vi har lukket ned for 

legestuerne resten af året, dagplejeren må mødes 

udendørs.  

 

4  

- Konstituering af 

bestyrelsen. 

 

 

 

- Gennemgang af 

forretningsordenen  

 

 

 

 

 

 Forældrebestyrelses posterne fordeles.  

Formand: Karina Lund Hansen 

Næstformand: Stella Kaas  

 

 

 Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen.  

Der rettes til under §2 at der fremover afholdes 2 

online møder, 2 fysiske møder og 1 

generalforsamling.  

 



Pkt. 
 

Indhold:  
5  

- Dagtilbudsområdets 

indsatsområder  

 

 

 Anette orientere om dagtilbudsområdets indsatser 

og dagplejens arbejde med dette.  

 

Leg er udpeget som politisk prioriteret indsats for 

dagtilbud 2021/2022. 

Dette ud fra tre målsætninger, hvor virkningerne på 

længere sigt er: 

 Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper 

 Alle børn udvikler nye legekompetencer 

 Det pædagogiske personale har viden og 

kompetencer til at skabe læringsmiljøer, hvor 

legen er grundlæggende og understøtter alle børns 

deltagelsesmuligheder. 

 

Børn i udsatte positioner er udpeget som politisk 

prioriteret indsats for dagtilbud 2022/2023. 

Børn i udsatte positioner med fokus på disse tre 

målsætninger: 

 

 Det pædagogiske personale har viden og 

kompetencer til at indgå i ’Den gode barn-voksen-

interaktion’ 

 Det pædagogiske personale forholder sig analytisk 

og refleksivt til det pædagogiske læringsmiljø med 

henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/-

muligheder for det enkelte barn samt grupper af 

børn 

 Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til 

tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at 

børn i bekymrende positioner hurtigere oplever 

trivsel og progression i deres udvikling 

 

IT og Digitalisering i Dagtilbud: 

 De kompetencer vi skal kunne mestre i fremtiden 

er svære at forudsige. Aabenraa Kommune ønsker 

at ruste selv de mindste borgere til en hurtig 

udviklende teknologisk fremtid. Vores børn skal 

derfor ikke kun møde et dagtilbud af høj kvalitet - 

men et dagtilbud af høj kvalitet hvor meningsfuld 

teknologi anvendes til at styrke det pædagogiske 

læringsmiljø, og hvor anvendelsen af meningsfuld 

teknologi bidrager til at skabe en merværdi i 

forhold til børns udvikling, læring, trivsel og 

dannelse. 

 

6   

- Forældrehenvendelser  

 

 

 Anette gennemgår procedure for 

forældrehenvendelser.  

 

6 - Fremadrette planer En snak om hvad der skal arbejdes med på 

forældrebestyrelses møder i 2022.  

 

Møde datoer i 2022:  

23.2.22 fra 19-21 

25.5.22 fra 19-21 (afholdes online) 

31.8.22 fra 19-21  

 

Der afholdes et familie engagement med 

generalforsamling lørdag den 10.9.2022 fra kl 9 til 11 



Pkt. 
 

Indhold:  
7 - Eventuelt  

 

 

Husk at melde afbud hvis man bliver forhindret i at deltage og melde 

til hvis man deltager.  
Telefon 24499165 eller på hein@aabenraa.dk 

 

mailto:hein@aabenraa.dk

