
                              

Referat fra møde i Forældrebestyrelsen 

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 – 21.00 

Afholdes på Rådhuset i Aabenraa Kommune Lokale 123 (underetagen) 

 

Afbud: Rikke Dahl Frandsen, Anna L. Pedersen, Susanne L. Petersen 

 

Pkt. 
 

Indhold:  
1 Velkommen   V. Heidi Nielsen 

2  

Børnetal 

 

Antal dagplejere 

 

 

 

 

 

 

 

Ny konsulenter 

 

 

 

 

 

Stillingsopslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlov 

 

 

 

 

 

 

 

Afskedigelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 børn indskrevet pr. 01.02.22 

 

Antal dagplejere februar 2022: 

93 dagplejere  

2 dagplejere ophører med udgangen af februar 2022 

1 dagplejer ophører med udgangen af september 2022  

1 dagplejer ophører med udgangen af oktober 2022 

 

Pr. 01.03.22 ansættes ny dagplejer i Hellevad 

 

Der er pr. 1.12.21 ansat to nye dagpleje konsulenter og 

pr. 1.2.2022 ansat en dagplejekonsulent. Der er på 

nuværende tidspunkt 5 dagplejekonsulenter i alt i 

dagplejen i Aabenraa. 4 er på 32 timer og en er på 31 

timer pr. uge.   

 

Der søges dagplejere i Løjt og Aabenraa. Der har 

desværre ikke været nogen ansøgere på nuværende 

tidspunkt. Vi er i Dagplejen meget opmærksomme på, at 

hvis vi får en ansøger, som måske ikke har en have, hvor 

børnene kan lege, ikke at afvise dem grundet dette. I 

stedet kan der være en lukket gårdhave i forbindelse med 

huset også sikre vi os, at dagplejeren bruger naturen i 

nærområdet.  

Vi skal lette lidt på tidligere forestillinger om, hvordan et 

dagplejehjem skal se ud, da det er svært at rekruttere 

dagplejere.  

 

Anette som er pædagogisk leder har søgt orlov pr. 1.5.22 

frem til 1.11.22, hun afholder ferie i april så hun går fra 

med udgangen af marts. I hendes orlovs periode vil det 

være dagplejekonsulent Kirsten Hansen der træder ind i 

forældrebestyrelsen som medarbejder repræsentant for 

dagplejekonsulenterne. 

 

I starten af januar var vi desværre nødsaget til at skulle 

afskedige i Bov området. Her var en som kontaktede 

Heidi og selv ønskede, at blive den udvalgt. Det er hårdt 

for det sydelige område, da der i løbede af 2021 var 3 

afskedigelser og allerede igen i 2022 endnu en. Dette er 

grundet fald i børnetallet.   

 

 

 

 

 

 



Pkt. 
 

Indhold:  
 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It og digitalisering i dagtilbud  

 

 

 

 

Nyt fra dagplejerne  

 

 

Dagplejen har i 2021 lavet en besparelse på 800.000. Vi 

havde i forhold til afviklingsplanen sagt vi ville sparre 

700.000 så det er dejligt at vi er kommet i hus med det 

og yderligere 100.000.  

 

Økonomiudvalget bevilligede i 2021 at dagplejen skulle 

have yderligere 1.000.000 på budget 2022.  

Dagplejen havde et mere forbrug på 2.900.000 i 2020 og 

dette skal afvikles over en 3 årige periode. Ved at 

dagplejen har fået 1.000.000 og lavet en besparelse på 

800.000 betyder det, at dagplejen er nede på at skal 

sparre 1.100.000 over de næste 2 år.  

 

Økonomiudvalget bevilligede ligeledes 250.000 til en 

analyse af dagplejens økonomi i 2022. Dette med henblik 

på at få en mere bæredygtig økonomi i dagplejen.  

 

Eksempelvis forholder det sig således, at der hvert år 

gives budget efter hvor mange børn man forventer 

indskrevet i dagplejen, dette tal var 370 i 2021.  

I januar 2021 var det indskrevet 384 børn hvilket betød 

af dagplejen fik tilført midler til 14 ekstra børn for januar. 

Da vi nåede juli måned var dette tal 363, hvilket betød at 

der blev trukket for 7 børn ud af vores budget.  

I december 2021 var der indskrevet 321 børn, så der 

blev dagplejen trukket for 49 børn. Dette har betydet at 

der i alt er trukket 1.200.000 ud af dagplejens 

oprindelige budget.  

 

Der er særlig fokus på it og digitalisering i dagtilbud de 

kommende år. I dagtilbud i Aabenraa vil vi i indeværende 

år arbejde med, hvordan vi kan inddrage forældre-

bestyrelsen i denne indsatsen.  

 

Anette informerer om, at forældrene i løbet af 2022 vil 

blive involveret i en VækstModel hos deres dagplejere. 

Her vil man som forældre blive bedt om, at komme med 

et udsagn, som skal skrives på en VækstModel. Dette er 

med baggrund i lovgivningen, hvor der opfordres til at 

involvere forældrene.  

 

3 dagplejere har valgt at bruge deres fritid og egne 

penge på at uddanne sig til DGI, dette har forgået i 

weekender fra september og frem til januar i år. Dette er 

ikke noget dagplejen har en forventning om, at man 

bruger egne penge og fritid på, dog er vi stolte af at have 

medarbejder som har lyst til at engagerer sig i deres 

fritid.  

 

3 Status omkring Covid-19. 

 

Heidi informerer om, at der pr. 21.2.2022 ikke længere 

opfordres til, at dagplejerne laver to hjemmetests om 

ugen. Ligeledes er der ikke længere kontrol af deres 

Coronapas.  

 

Vi har i dagplejen haft mange, både børn og dagplejer, 

som har været smittet med Corona.  

 

 

 



Pkt. 
 

Indhold:  
 

Vi har været udfordret på gæstepladser i nogle områder, 

men vi har oplevet en stor forståelse fra forældrene og de 

har været gode til, at hjælpe med at finde løsninger i 

forhold til selv at passe deres børn og i forhold til 

gæsteplaceringer.  

 

Vi ser i denne uge, at der ikke er helt så mange som 

bliver testet positive, hvilket kunne tyde på, at det er 

toppet.  

 

Der åbnes op for at dagplejerne må gå i legestue igen fra 

den 1.3.2022. 

 

4 Indmeldelse af ferie  Heidi oplyser, at dette punkt er sat på dagsordenen, da et 

forældrebestyrelsesmedlem kontaktede Heidi i forbindelse 

med den informationsvideo Heidi havde lavet. Her 

opfordrede Heidi til, at forældrene melder ind til deres 

dagplejere i god tid hvornår de holder sommerferie.  

 

Her blev Heidi gjort opmærksom på, at de som forældre 

jo også skal have deres ferie godkendt før de kan sige 

noget. Heidi og forældrebestyrelsesmedlemmet fik her en 

snak om, at det svært med en dagpleje og ferie, da 

forældrene gerne vil prøve at ligge ferien samtidig med 

deres dagplejer.  

 

Og vi skal godkende 93 dagplejer og til tider kan det 

afhænge af hvor mange børn der skal passes om vi kan 

godkende en dagplejers ferie. Så her er det vigtigt at 

både dagplejen og forældre har en gensidig forståelse for 

hinanden og det store regnestykke der skal gå op på 

forælderens arbejdsplads og dagplejens.   

 

Her er det vigtigt at alle melder ind hvad de har ønsket af 

ferie og så er det først når, den endelige ferie er 

godkendt, at vi har det fulde overblik over hvordan en 

sommerferien kan gå op.  

 

Ligeledes oplever dagplejen, at der kan være frafald af 

børn jo tættere man kommer på ferien og dette kan man 

ikke sikre sig imod. Ligeledes er erfaringen i dagplejen at 

det plejere at gå op. 

 

Vi opfordre blot til, at alle både forældre og dagplejere 

har forståelse for hinandens ønsker og forståelse for, at 

alle skal have det til at gå op i den sidste ende.  

Dette gav anledning til en god drøftelse på 

bestyrelsesmødet.  

 

5 Dagtilbudsområdets 

indsatsområder  

Anette orientere om dagtilbudsområdet: 

I 2022 arbejdes der med leg og i dagplejen arbejder vi 

med et projekt der hedder ”Leg for dig” som er et online 

forløb dagplejerne deltager i, i deres middagsstunde.  

 

”Barnets første 1000 dage” er et projekt som er 

udmøntet af regeringen. Her har vi i 2021 haft 

kontaktpersoner med på og vi påtænker, at udbyde 

endnu et forløb i barnets første 1000 dage.  

 



Pkt. 
 

Indhold:  
6  Generalforsamling 10.9.22 fra 

9-11 

Drøftelse ved alle om hvad denne dag skal indeholde. 

Forældrebestyrelsen drøfter forskellige muligheder og 

vælger at undersøge nærmere på Tumlekaravanen, som 

er et bevægelseskonceptet hvor der er fokus på motorisk 

leg og bevægelse for de 0-3-årig.  

 

Anette undersøger, om vi kan finde en location, hvor der 

både er mulighed for, at vi kan være udenfor og indenfor 

i en hal.  

 

7 Tilsyns rapporten 2021  Heidi oplyser om tilbagemeldingen på det årlige tilsyn 

med dagplejen, at alle områder var vurderet som god 

indsats.  

 

Indsatsen overgange og sammenhænge blev vurderet 

som fokuseret indsats. Denne indsats vil få et særligt 

fokus i 2022, ved at alle dagplejekonsulenter tager på 

besøg i børnehaverne og tager en snak med dem om, 

hvordan de sammen kan skabe den bedste overgang fra 

dagpleje til børnehave for børnene.  

 

Grunden til dette ikke er lykkedes optimalt i 2020/2021, 

vurderer vi i dagplejen er grundet, at der ikke har været 

så meget samarbejde med børnehaverne i områderne 

grundet Corona.  

Her har det ikke været muligt for dagplejerne at komme 

på besøg i børnehaverne.  

 

Så dagplejen vil i 2022 bestræbe sig på, at få 

genetableret det gode samarbejde omkring overgangen 

til børnehaven, i et samarbejde med forældre og 

børnehaver.   

 

I overgangen fra hjemmet til dagplejen, har det heller 

ikke været muligt i samme udstrækning som før, at 

dagplejekonsulenten tager på hjemmebesøg inden barnet 

starter i dagpleje grundet Corona tiden.  

 

Her har dagplejen ligeledes sat ind med et øget fokus på 

at genetablere hjemmebesøget og prioritere det.  

 

8  

Næste møde dato 

 

Nyhedsvideo 

 

Den 25.5.2022 afholdes online 

 

Der er tilbagemeldinger fra forældrebestyrelsen på at 

Heidi gerne må fortsætte med at sende nyhedsvideo ud.  

 

 

 


