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Referat af bestyrelsesmøde  

Onsdag d. 4. september 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Dagtilbudskontoret 

Deltagere: Anette Larner (Mariehønen), Lise Mellergaard Amby (Legehuset), Vegar Lein Ausrød (Venøvej 

7), Anja Glindtvad (Venøvej 9), Luiza L. Bertelsen (Solsikken) Kirsten Thomsen (Legehuset), Yvonne Jakobsen 

(Venøvej 9), Gitte Dalgaard Olesen (Dagplejen), Inge Østergaard Souschef 

Referent: Mia 

Afbud: Johnny Krämer Christensen, Hanne Nissen (Regnbuen), Karen Lauritsen (Dagplejen), Tinna Ny‐

gaard (Solsikken) 

 

 

Dagsorden: 

Punkt 1: Orienteringspunkter v/Johnny  

 Nyt fra Dagtilbuddet: 
o Nyt om personalesituationen 

Der er ro på personalesituationen i dagtilbuddet. Dagtilbuddet er i gang 
med at udarbejde en procedure med overflytning af overtallige medar-
bejdere. Laver processen med MED.  

o Ansættelse af pædagogiske ledere 
Opslag med to pædagogiske lederstillinger til Venøvej 7 og Legehuset. 
Deadline d. 5. september.  

o Solsikken 
Vuggestuen er en permanent institution i Skjoldhøj, og ikke en midlertidig. 
Der er stadig tilgang af børn fra Tilst, samtidig med børn fra Skjoldhøj. 

 Stillingen som skoleleder på Skjoldhøjskolen 
Lars Kjems går på pension. Stillingen er på vej til genopslag. 

 Vedligeholdelse af udenomsarealer 
o Byggeteknisk fællesskab 

Vedligehold af udearealerne har været i udbud, og er vundet af Forstas. 
Børn og Unge er i gang med at få standarten op, så udgangspunktet for 
Forstas er lagt. Venøvej 7 og 9 er i den forbindelse to af de institutioner, 
der er udtaget.  

 Økonomi 
Punktet udsættes.  
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Punkt 2:  Nyt om fusionen med Ellekær Dagtilbud og info om høringssvar. Bilag vedhæftet. 

Johnny har været indkaldt til møde vedr. fusionen og refererer herfra. Vi taler om, hvilke 
tanker, det afføder.  

Bestyrelsen skal beslutte, om den vil sende høringssvar.   

Inge orienterer om baggrunden for fusionen med institutionerne Jernurten, Baobab og 
Bulderby fra Ellekær Dagtilbud. Fusionen er sat til start pr. august 2020, men der er 
mulighed for, at den træder i kraft tidligere. 

Johnny anbefaler et høringssvar fra bestyrelsen. Der er høringsfrist d. 10. oktober. MED-
udvalget laver også et høringssvar. 

Anette, Inge Ø og Johnny udarbejder et høringssvar for bestyrelsen i Skjoldhøj.  

Bestyrelsen drøfter udfordringen i, at der også mangler børn i de tre nye institutioner. 
Dog er der tilstrækkeligt med pres på Tilst til, at der sandsynligvis vil tilgå flere børn til 
Skjoldhøj.  

Vi har fokus på, at det er en fusion. At de tre nye afdelinger ikke bliver underlagt 
Skjoldhøj, men bliver en ligeværdig del af dagtilbuddet. 

Punkt 3: Status på arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber og information fra 
fælles personalemøde i august. 

Johnny informerer om status, og personalet fortæller om udbyttet fra det fælles persona-
lemøde.  

Inge ridser baggrunden for arbejdet med stærkere læringsfællesskab op, og Skjoldhøjs 
fortløbende arbejde med at udarbejde vores egen pædagogiske læreplan. 

Kirsten orienterer om proces i forbindelse med og udbytte af det fælles personalemøde. 
De faglige fyrtårnes indsats bliver fremhævet. Der blev arbejdet på tværs i dagtilbud-
det, hvilket var positivt, og der var stor åbenhed i drøftelserne.  

Bestyrelsen vil blive præsenteret for læreplanen, når den er skitseret. 

Punkt 4: Nye anvisningsregler pr. 1. november ifm. Pladsanvisning. Bilag vedhæftet 

 Byrådet har vedtaget nye anvisningsregler, som Johnny informerer om. 

Nu er det ikke alder, der afgør anvisningen, men hvornår man skriver barnet op. Der 
bliver ophængt en plakat i afdelingerne med de vigtigste oplysninger. Vigtigst at notere 
sig er, at man skal skrive sit barn op, inden barnet er fire måneder. Der vil være søsken-
degaranti i institutionen.  

Der følger yderligere oplysninger på intra snarest.  

Punkt 5: Evt. 
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Spørgsmål om ansættelser og den kommende fusion;  

Er der en begrænset periode for, hvor længe en afdeling må gå uden en pædagogisk 
leder?  

Der er ikke en øvre grænse for, hvor længe en afdeling kan mangle en pædagogisk 
leder. For øjeblikket mangler der tre pædagogiske ledere i ledelsesteamet, så ledel-
sesteamet er indskrænket.  

Hvorfor bliver stillingerne ikke besat? 

Der mangler erfarne og kvalificerede ansøgere. Vi ønsker ikke at gå på kompromis. 
Derfor genopslag.  

Der bliver spurgt til, om bestyrelsen vil blive inddraget inden den kommende fusion er 
en realitet. Bestyrelsen vil blive inviteret til ekstraordinært bestyrelsesmøde med de to 
bestyrelser. Mere herom senere.  
 
Kommende møder: 
Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 19-21 
Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19-21 
Torsdag d. 19. marts kl. 18-21 fælles med Skolebestyrelsen 
Tirsdag d. 12. maj kl. 19-21 

 


