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Referat fra møde i Dagtilbudsbestyrelsen den 13. marts 2018  
 
Børnechef Dorte Brøns deltog i mødet fra kl. 19-20. 
 
Afbud fra: 
Kenneth Højbjerg 
Janni Mortensen 
Hanne Lindberg 
 
Høring vedrørende kostpolitik.  
 
Bestyrelsen drøftede byrådets oplæg og besluttede at sende følgende: 
Høringssvar fra dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Nordvest. 
 
Vi er blevet bedt om at kommentere byrådets beslutning fra den 18. januar 2016. 

- At kommunale institutioner med madordninger skal sikre dansk madkultur som en central del af 

tilbuddet- herunder servere svinekød på lige fod med andre madvarer.  

- At alle sikres en sund og varieret kost, hvor ingen tvinges til at spise noget, der strider mod ens 

holdning eller religion. 

- At institutionerne sikrer fleksibilitet som tager de nødvendige hensyn til allergikere, religion diabetes 

m.v.  

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Nordvest har følgende bemærkninger: 
I Dagtilbud Nordvest serveres sund og varieret kos,t og og vi følger fødevarestyrelsens 
anbefalinger samt byrådet beslutning fra 18. januar 2016. 
I Dagtilbud Nordvest omfatter sund og varieret kost, alle former for kød, fisk og fjerkræ, herunder 
svinekød. 
Dagtilbudsbestyrelsen foreslår at sætningen;  
”herunder serverer svinekød på lige fod med andre madvarer”  
Helt udelades, eller erstattes med følgende sætning: 
”herunder serverer alle former for kød, - svinekød, okse, kalv etc.” 
 
Høringssvaret udarbejdes af HJ og underskrives af formand Annette Zahl. 
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Budget afslutning 2017.  
Budgettet var i 2017 på 48.181.859 kr. 
Der overføres et overskud på 227.000 kr. til budget 2018. 
Der er anvendt 105 % det samlede budget til løn. De 5 % er finansieret af driftsbudgettet. I 2018 
er det målet at anvende 100 %  til løn, således at drifsbudgettet kan anvendes til den daglige drift. 
 
Budget 2018 og børnetal 1. marts 2018. 
Der tilføres i 2018, 99.666 kr. pr. indmeldt vuggestuebarn, og 49.201 kr. pr. indmeldt 
børnehavebarn, hvilket er samme niveau som i 2017. 
Budgettet tilpasses løbende det aktuelle børnetal.  
Der er venteliste til næsten alle vuggestuepladser.  
Der forventes et stabilt børnetal i Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Spentrup og Stjernehuset. 
Der er p.t flere børn på vej til Børnehuset Gassum og Svalereden. 
I Børnehuset Bjerregrav samt Fusssingø Naturbørnehave er der p.t ikke venteliste. 
 
Referat fra møde for bestyrelsesformænd og Børnechef Dorte Brøns den 21. februar 
Revideret dagtilbudslov. I den kommende reviderede dagtilbudslov er der fokus på følgende: 
Frit valg. Dorte Brøns orienterede om tiltag ift. forældres friere valg af forskellige dagtilbud samt 
valg af moduler tilpasset forældres behov. Dorte Brøns ønsker at inddrage formændene i det 
fremadrettede arbejde med at etablere dette i Randers Kommune. 
Læreplaner. Der er udarbejdet en revideret master ift. pædaogiske læreplaner. Bestyrelsen er 
orienteret om dette via procesplan 2018 samt afrapportering af læreplaner. 

 
Behov for udbygning af vuggestuepladser.  
Der fødes flere børn i Randers Kommune, og der er brug for flere vuggestuepladser, især i 
Midtbyen. Afdelingen Børn arbejder med en plan om at omdanne ledige børnehavepladser til 
vuggestuepladser, i de institutioner hvor der er stor efterspørgsel på vuggestuepladser. 
I Dagtilbud Nordvest er der peget på Stjernehuset samt Børnehuset Spentrup som mulige 
institutioner, hvor børnehavepladser kan omdannes til vuggestuepladser. Der er endnu ikke taget 
endeligt stilling til dette. 

 
Behov for yderligere finansiering Børnehuset Spentrup.  
Der er nu underskrevet en aftale med et byggefirma. P.t søges 1.7 million kr. ekstra til byggeriet. 
For yderligere 1,7 mio. kr. kan der bygges de nødvendige faciliteter, som sikrer en optimal 
sammenhæng til den eksisterende institution.  
Byggeriet forventes færdigt i foråret 2019. 
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Justering af åbningstider – konkret drøftelse af åbningstider i Børnehuset Spentrup. 
Da den udvidede åbningstid skal evalueres inden for kort tid, udgår dette punkt. 

 
Opsamling på pædagogiske tilsyn. 
Der foregår p.t pædagogisk tilsyn i alle institutionerne. 
I Dagtilbud Nordvest har der været tilsyn i Fussingø Naturbørnehave, Børnehuset Bjerregrav, 
Børnehuset Regnbuen og Stjernehuset. De resterende tilsyn er planlagt til marts, april og maj 
måned. 
I de fire tilsyn som har fundet sted, har forældrerepræsentanten fra dagtilbudsbestyrelsen 
deltaget. 
Generelt havde forældre oplevet en høj faglighed, et stort engagement og det havde været 
berigende at høre personalets refleksioner om det pædagogiske arbejde. 

 
Afrapportering af læreplaner. 
 
Bestyrelsen har fået tilsendt afrapportering af pædagogiske læreplaner som sendes til Afdelingen 
Børn hvert andet år. Afrapporteringen er på dagtilbudsneivau og meget overordnet. Der er lokale  
forskelle på hvad der arbejdes med. Dog er læringssyn og temaer fælles for alle.  
Eventuelt: 
Forældrerepræsentanten fra Stjernehuset ønskede at drøfte bestyrelsens beslutning vedrørende 
”legetøjsdage”. Dagtilbudsbestyrelsen har ønsket at have en ramme for legetøjsdage i dagtilbuddet. 
Der har været en proces med drøftelser i bestyrelsen og i personalegrupperne. 
 
Forældrerådet i Stjernehuset er meget utilfredse med at legetøjsdag er ændret ift. den opringelige 
form. 
Den øvrige bestyrelse var overraskede ift. reaktionen, og opfordrede til at forældre i Stjernehuset 
afprøver den nye ramme, som i de øvrige institutioner fungerer rigtigt godt. I andre institutioner 
har der været en kort periode hvor børnene lige skulle finde et passende niveau ift. hvad der 
medbringes af legetøj. Bestyrelsens beslutning er, på nær i Stjernehuset, blevet godt modtaget i alle 
institutionerne. 
Uddybning ift. at iPad ikke kan medbringes: 
Private iPad kan ikke medbringes, da vi ikke kan stå inde for hvad der ligger af spil og private 
adgange på disse.  
 
Referat: Helle Jantzen 


