
 
Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd 
Dagtilbud Nordvest 

 

Fussingø naturbørnehave; Linda Mikkelsen 

Børnehuset Bjerregrav; Janni Mortensen 

Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup 

Børnehuset Hørhaven; Lotte Juul Christensen 

Stjernehuset; Monica Lund Pedersen 

Børnehuset Spentrup; Annette Zahl Larsen 

Børnehuset Regnbuen; Peter Grønlund 

Børnehuset Mælkevejen; Louise Vad Wacher 

Børnehuset Svalereden; Kenneth Højbjerg 

Børnehuset Regnbuen: Rebecca Stegger 

Børnehuset Spentrup: Yvonne Konradsen 

Børnehuset Mælkevejen: Hanne Rank Lindberg 

 
 

11-06-2018 
Dagtilbud Nordvest 
Helle Jantzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagtilbud Nordvest  
   

Randers Kommune 
 

Børnehuset Bjerregrav ● Fussingø Naturbørnehave● Børnehuset Mælkevejen● Børnehuset Regnbuen● Stjernehuset● Børnehuset 
Hørhaven● Børnehuset Gassum ●Børnehuset Svalereden ● Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget●  Børnehuset Spentrup/ 
Naturbørnehaven Bane Alle● 
 

Referat fra møde i dagtilbudsbestyrelsen den 6. juni 2018  
Afbud fra Janni Mortensen Børnehuset Bjerregrav. 
 
Kort orientering: 
Budget d.d. 
Det er svært at vurdere det endelige over/underskud da der forsat er ændringer i børnetallet, og dermed i antallet af 
ansatte medarbejdere hen over året. I flertallet af institutionerne ser det ud som om budgettet balancerer, da 
børnetallet er nogenlunde stabilt. I Børnehuset Bjerregrav samt i Fussingø Naturbørnehave er børnetallet faldende.  
For disse institutioner er der p.t et forventet samlet underskud som skal dækkes af den samlede økonomi i 
dagtilbuddet. Bestyrelsen blev orienteret om at der fra august vil være en proces hvor medarbejdere og forældreråd 
inddrages, med henblik på at finde løsninger om et udvidet samarbejde eller ændret organisering mellem Børnehuset 
Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave. så begge institutioner bevares. 
 
Forsøg med udvidet åbningstid. 
Vi har afleveret et svar til Afdelingen Børn hvoraf det fremgår, at vi er meget tilfredse med den nuværende udvidede 
åbningstid og at dagtilbudsbestyrelsen anbefaler at det fortsætter som en permanent udvidelse af åbningstiden fra 1. 
januar 2019. Vi afventer byrådets beslutning. 
 
Kommende ansættelsesudvalg. Børnehuset Regnbuen/ Stjernehuset.  
P.t søges efter en pædagog til Børnehuset Regnbuen pr. 1. september. Peter Grønlund fra bestyrelsen samt Tonnie 
Nielsen, Helene Berg Bjørn samt Helle Jantzen sidder i ansættelsesudvalget. 
Der søges en pædagog til Stjernehuset 1. august. Monica Pedersen, Helle Nielsen, Malene Vestergaard samt Helle 
Jantzen sidder i ansættelsesudvalget. 
 
TOPI: 
Dagtilbud Nordvest afprøver i 2018 en opsporingsmodel, TOPI (tidlig opsporingsmodel). Opsporingsmodellen sætter 
fokus på børns trivsel og børns overgange til nye institutioner. TOPI medvirker til at mindre problemstillinger 
opdages tidligere, og sikrer at der arbejdes systematisk med børnenes udvikling. Opsporingsmodellen understøtter en 
fælles systematik og et fælles sprog mellem de fagprofessionelle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år. Endvidere er 
der i TOPI også en ressourcecprofil som udarbejdes på alle børn. Hanne, Rebecca og Yvonne orienterede om hvordan 
de p.t arbejder med TOPI ressourceprofiler ifm. forældresamtaler. Der er fokus på barnets ressourcer i dialogen med 
barnets forældre, og pædagogerne er positive ift. at arbejde med TOPI. 

 
Pædagogisk tilsyn: 
Der har været pædagogisk tilsyn i alle institutionerne. Generelt var oplevelsen, at der var høj kvalitet og faglighed 
tilstede i institutionerne. Iagttagelse opgaverne var en god måde at drøfte det pædagogiske arbejde og især hvor 
iagttagelserne var lavet af eksterne medarbejdere. Konsulenterne var opmærksomme på at inddrage 
forældreperspektivet, og det var alt i alt en spændende oplevelse. Det efterlyses fortsat, at tilsyn kan ligge udenfor 
forældres arbejdstid. 
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Valg af frokostordninger 2019-2020. 
Der skal gennemføres (fra)valg af frokostordninger inden den 15. september 2018. 
Da alle forældremøder er afviklet inden den 15. september, vil der på forældremøderne være en Work shop med 
informationer om frokostordning. 
Bestyrelsen lagde vægt på at frokostordning blev præsenteret af køkkenmedarbejder, en pædagog samt den 
pædagogiske leder, evt. suppleret med smagsprøver og eksempler på madplaner. 
Fra 1.  Januar vil det være muligt at tilbyde egenproduktion i alle institutioner. 
P.t er der tilkøb i Fussingø Naturbørnehave, og i fremtiden vil der være produktion til Fussingø foregå i Børnehuset 
Bjerregrav og delvist i Fussingø. 
Ift. Børnehuset Spentrup/Bane Alle hvor der p.t er tilkøb, flytter de på Tjørnesvinget i 2019, og der bygges et stort 
produktionskøkken. 
I Stjernehuset vil et ja til frokostordning i børnehaven, betyde at der skal ansættes en uddannet køkkenmedarbejder. 
I de øvrige institutioner vil den nuværende ordning med egenproduktion fortsætte. 
Nogle forældreråd havde drøftet frokostordningen lokalt. Prisen er drøftet og p.t er prisen 536 kr. om måneden. I 
Dagtilbud Nordvest dækker det beløb udover frokosten også morgenmad, kl. 9 mad og eftermiddagsmad som er 
inkluderet i prisen. Hvis forældre har ret til søskendetilskud til pladsen, får de også søskendetilskud til 
frokostordningen. Får forældre økonomisk fripladstilskud til pladsen, får de også fripladstilskud til frokostordningen.  
 
Information fra møde med Børn og familieudvalget. 
I forbindelse med at der skal vedtages en ny børn og ungepolitik i Randers Kommune var bestyrelser og politikere 
samlet til et dialogmøde den 23. maj. Der blev drøftet følgende: Hvad er kvalitet i dagtilbud/dagpleje? 
Hvilke tegn/eksempler ser du på kvalitet i dit barns dagtilbud/dagpleje? 
Hvordan kan man som forældre og institution/dagpleje i et samarbejde understøtte kvalitetsarbejdet i 
dagtilbuddet/dagplejen? Hvordan hænger kvalitet i dagtilbuddet/dagplejen sammen med at gøre Randers Kommune 
til en attraktiv kommune at bo i? 
Hvilke pointer fra jeres drøftelser ser I gerne repræsenteret i en børn og unge politik? Annette og Hanne gav udtryk 
for at det havde været et godt møde og at forældres perspektiver blev taget alvorligt. 

EVT: 
Punkter fra forældreråd. 
Børnehuset Bjerregrav: Valg til frokostordning. Blev ikke drøftet da Janni ikke deltog, men drøftes lokalt.  
Børnehuset Svalereden: Vedligeholdelse af uderarealer er kritisable, og det ønskes drøftet i bestyrelsen 
Børnehuset Regnbuen: Vil gerne i dialog om legetøjsdag. Saltning og snerydning er kritisabelt. 
Flere bestyrelsesmedlemmer efterspurgte videoklip i forgangen, som havde været vægtet i institutionerne tidligere. 
 
Til bestyrelsesmødet i september måned sættes tid af til drøftelse af: 
Udvendig vedligeholdelse herunder saltning og snerydning 
Legetøjsdag 
 
Referat: 
Helle Jantzen 
Dagtilbud Nordvest  
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