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Refererat fra møde i Dagtilbudsbestyrelsen den 27. november 2018  
 
Afbud fra: Lotte Kondrup, Monica Pedersen, Annette Zahl, Marieke Pedersen og Tine Lund. 
 

 Dialog om legetøjsdag. Oplæg fra Tina Lybech 
I forbindelse med dialoger om at børn medbringer legetøj i institutionen, præsenterede 
pædagogisk leder i Børnehuset Hørhaven Tina Lybech, præsentere flere perspektiver. 
Tina lagde vægt på de mestringer barnet opnår ved at have legetøj med som et 
overgangsobjekt mellem hjem og institution. Disse mestringer lærer barnet ikke, når vi 
udelukkende præsenterer barnet for institutionens ”neutrale” legetøj. Barnet lærer samspil, 
forhandling og konflikthåndtering som vil ruste barnet til disse situationer senere i livet.  
Bestyrelsen gav udtryk for at oplægget gav rigtig god viden og flere perspektiver på emnet 
”Legetøjsdag” og foreslog at Tinas oplæg skulle formidles til alle medarbejdere samt på 
forældremøder. 
 

 Beslutning om ændring af åbningstider gældende fra 1. januar 2019.  
Forsøg med udvidet åbningstid i 2017 og 2018 ophører ved årsskiftet, ligesom den 
udvidede åbningstid i syv udvalgte institutioner ophører ved årsskiftet.  
Pr. 1. januar 2019 vil åbningstiden, under forudsætning af Byrådets godkendelse, som 
udgangspunkt være på 50,5 timer pr. uge. 
 
Bestyrelsen skal træffe beslutning om ændring af åbningstider pr. 1.1. 2019. 
Alle institutioner har 50 ½ time til rådighed.  
Børne og familieudvalget har givet mulighed for at forlænge åbningstiden til 51 ½ time 
om ugen. Det skal ske indenfor dagtilbuddets samlede økonomiske ramme. 

             
            Bestyrelsen drøftede følgende perspektiver- 

o Hensyn til fleksibilitet for forældre 
o Hensyn til normeringen set over dagen 
o Økonomiske hensyn 
o Børneperspektivet 
o Sammenhængen til lokalområdet 
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Der kan besluttes en af følgende muligheder: 
o Vi kan træffe beslutning om at alle institutioner har åbent i 50 ½ timer om ugen og bevare 

samme normering som nu. 
o Vi kan træffe beslutning om at alle institutioner har åbent 51 ½ time om ugen og det vil 

betyde en nedgang i normeringen på 500/600.000 kr. 
o Vi kan træffe beslutning om at 8 institutioner har åbent 50½ time og at 2 institutioner har 

åbent 51½ time om ugen, og det vil betyde en nedgang i normeringen på ca. 60.000 kr.  
 

Bestyrelsen pegede på model 3 hvor to institutioner ( Børnehuset Mælkevejen og  
BørnehusetSpentrup) har udvidet åbningstid. 
Denne mulighed drøftes med Område MED udvalget den 4. december, og vi afventer Byrådets 
beslutning om budget, inden vi tager den endelige beslutning. 

 
Mandag den 3. december orienteres forældre i 7 institutioner om at åbningstiden er ændret 
pr. 1. januar 2019 til 50 ½ time om ugen. 
Vi afventer at ændre i åbningstider for Børnehuset Mælkevejen samt Børnehuset Spentrup til 
1. februar. ( Det betyder at disse institutioner i januar måned fortsætter med samme 
åbningstid som nu). 

              
 Budget 2018.  

P.t forventes et overskud på ca. 200.000 kr. Beløbet overføres til det nye budget for 2019. 
Det samlede budget for dagtilbuddet er 47.715.233 kr. 
 

 Orientering fra møde med Børn og familieudvalget v. Annette Zahl  
 
Dette pkt. udgik da Annette ikke deltog i mødet. 
 

 Høring vedr. budget. Bilag 3 
Høringsbrev er afsendt og bestyrelsen har modtaget kvitteringsbrev fra Børne og 
familieudvalget. Vi afventer byrådets møde den 10. december og den endelige vedtagelse 
af bugettet. 
 

 Høring vedrørende ny Børn og Unge politik fra den 10. december til den 21. januar.  
Den 10. december udsendes udkast til ny Børn og Unge politik og vi skal have udfærdiget 
et høringssvar i løbet af januar måned. HJ laver udkast og sender rundt. 
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 Busbørnehave i Fussingø Naturbørnehave 
Vi er i gang med at ansætte personale til ”Naturbussen”, og der er ansættelsessamtaler i 
Fussingø Naturbørnehave den 3. december. Søndag den 6. januar inviteres forældre på en 
bustur hvor vi viser området og  institutionen. 

 
Referat: Helle Jantzen 


