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Referat fra bestyrelsesmøde 29.3.16 

Deltagere: Camilla Dalegaard Mikkelsen - Camilla Damkjer Bøg Laursen - Kasper Møller Nielsen - Line 
Hjorth Frandsen - Nanna Asmussen - Sussie Olafsson – Tom Wegner – Irmgard Vester - Eva Christensen 

Afbud: Mads Erichsen -  Charlotte Laursen – Pernille Bønløkke – Kirsten Thomsen – Linda Olsen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat: godkendt og rost 

Ingen kommentarer til dagsorden.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyt fra formanden: 

Er gravid og går på barsel. Vil være med så meget som muligt ellers bliver det suppleanten, der tager over. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eva orienterer: 

 

Eva har holdt møde med bestyrelsesformandet og sat hende ind i forløbet inden dette bestyrelses-

møde. Hermed er den samme orientering/inddragelse, som formanden har fået 

 

Eva giver et historisk overblik over det dalende børnetal i området, og fortæller at to afdelinger er særligt 

ramte. Det er Skjoldhøjen og Smilehullet. Efter sommerferien, når der er sagt farvel, til de børn der skal 

starte i skole, så er der kun børn til at huse en afdeling. 

 

Det var meningen at, Skjoldhøjen skulle lægges sammen med Mariehønen i ny lokaler på Skjoldhøj skolen 

for at være med til at føde børn til skolen, men det giver ingen mening nu, da Smilehullet og Skjoldhøjen, er 

så små nu, at de sagtens kan huses i en af de eksisterende afdelinger i dagtilbuddet. 

 



Eva fortæller, at hun har været inde til møde i planlægning for at forelægge hendes forslag om at nedlægge 

Skjoldhøjen, og sammenlægge de to afdelinger med de børn, der er tilbage efter sommerferien i Smilehullet. 

Smilehullet har kapacitet til at huse begge afdelinger. Smilehullet har et minus på 650.000.00 og Skjoldhøjen 

har rundet 1. 000.000.00, så der er brug for at der bliver handlet hurtigt. Der er brug for at få skabt tryghed 

for medarbejdergruppen, der er utrygge i deres ansættelser, da de jo godt kan se, at der mangler børn at 

passe. 

Områdechef og planlægning gav udtryk for at det var den ide der gav bedst mening og gav dermed deres 

opbakning til forslaget. 

 

Bestyrelsens reaktion og kommentarer: 

- Der er pt. 34 børn i Skjoldhøjen. Medarbejderne er utrygge og usikre på deres fremtid 

- Der skal dannes et overblik over hvor der er mulighed for at nogen går på uddannelse eller afgang i for-

hold til personale tilpasningen. 

- Nanna synes, at det er en fornuftig proces set i lyset af økonomi. Det er en nødvendighed. Et plus at 

der kommer nye børn og personale til Smilehullet. Vigtigt at de primære pædagoger følger med de børn, 

der skal flyttes. Hellere flyttes end gå i en institution, hvor personalet er usikre, og det kan betyde min-

dre faglighed. 

- Line superfin og velovervejet beslutning. Fremtids tænkning. Vigtigt at pædagoger kommer med. Nye 

kammerater er et plus.  Sådan har personalet det også. Hvordan vil det personale der kommer med 

blive prioriteret? Følger økonomien med?  

- Eva siger: Det er ikke til at sige, før vi har overblik over økonomien. Frank adm. medarbejder, Tom 

Wegner, Irmgard Vester og Eva Christensen, sætter sig sammen og danner det økonomiske overblik. 

Noget personale er fredet i f t overenskomster. Vi følger HMU’s regler. Man kan stadig håbe, at der 

kommer børn til institutionen.  

- Tom siger: Vigtigt at se på arbejdsbetingelser og se på pædagogiske kompetencer og en godt arbejds-

klima.  

- Camilla fra Regnbuen siger: der er udfordringer i at slå to huse sammen. Det er en lang og sej proces.  

Det skal prioriteres ind i processen. Der skal være en kæmpe inddragelse af de pl. Det kan tage to til tre 

år, men Skjoldhøjen har vidst, at de skulle fusioneres.  

- Line siger: det er klart at der skal tages hånd om det.  

- Nanna siger: oplysning af alle er det vigtigste.  

- Sussie siger: Vil gerne have lov til at orientere forældrene i Skjodhøjen snart, for at føle sig troværdig.  

-  Camilla fra dagplejen: vigtigt at fortælle forældrene, at det er alle der flytter, og at børnene flytter sam-

men med personalet. For forældrene kan tro, at Skjoldhøjen lukker, og hvad så med deres børn.  

- Sussie siger: det er vigtigt at vi får vores børn med. Skabe forudsigelighed og tryghed for forældrene. 

-  Tom siger: vigtigt med tavshedspligt indtil, der er truffet en afgørelse. 

 

Bestyrelsen tiltræder Evas forslag om at nedlægge Skjoldhøjen for at sammenlægge den med 

Smilehullet. Nu skal der gang i, at fortælle den positive historien om Smilehullet, så der kommer 

en større til søgning af familier selvom at bestyrelsen godt ved at der ikke kommer så mange til-

flyttere til området… desværre.  

 

Eva viser og gennemgår procesplanen. 

 



Casper spørger om APV, og om der bliver lavet omfordeling af personalet? Eva siger, at der er ansættelses-

stop i dagtilbuddet, så der bliver holdt stillinger ledige til evt. omplaceringer. Det bliver der dannet overblik 

over hen over foråret og sommeren. Casper siger, at det skal ud i en struktureret kommunikationsform. 

Sussie tilføjer til orientering af forældre, at det er vigtigt at personalet er med. Vigtigt at fortælle den gode 

historie.  

Eva: Når vi forhåbentlig for et ja fra rådmanden til at løse vores økonomiske udfordringer i dagtilbuddet, vil 

Eva oprette en side på børneintra til medarbejdere og forældre, så der altid er mulighed for at følge med i 

processen. 

 

Mødet sluttede med at vi gik til fælles bestyrelsesmøde under emnet Robuste børn og Unge. 

 

Tak for et fint møde 

 


