
 
 
 
 
 
Forældrebestyrelsesmøde onsdag den 21. april 2021 kl. 19-21 i Lund Børnehus 
 
Tilstede: Mia, Philip, Maria, Olav, Pernille, Anna, Ditte 
Fraværende: Michael, Dan 
Ordstyrer:  
Referent: Lisbeth 

 
Start-   
tidspunkt 

Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

Laila Lundtofte er her i aften for at hilse på bestyrelsen og præsentere sig.  

19.00-19.15 15 min. 1 Budget og minimumsnormeringer Jane/Marianne 

Referat 2019 endte med et underskud på 1,1 mill. 2020 endte med et merforbrug på 1,1 mill, med vi fik 75 % 
refunderet af vores Corona-relaterede udgifter, og dermed underskuddet blev reduceret. 2021 regner 
vi med et merforbrug på ca. 350.000 
 
Minimumsnormeringer anvendes til at ansætte pædagoger. Vi har valgt at fastansætte to af vores 
dygtige barselsvikarer, og der ansættes således vikar for dem i stedet. Det er primært pædagoger, 
der ansættes for minimumsnormeringer. Det drejer sig om 885.000 kr. i 2021 
 
Vores budget er genereret med 1,9 mill pga. flere indskrevne børn end normeringen er berammet til. 
Disse midler anvendes til lønninger til mere personale. 
 

 

19.15-19.25 10 min. 2 Bygholm Bakker – hvor er vi? Ledelsen 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.ikast-brandebibliotek.dk/arrangementer/boern/leg-og-bevaegelse-fra-11/2-4-aar-billet-kun-til-boern-3&psig=AOvVaw1ViuUGE5ShshoqX_FTNmjb&ust=1618320010328000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOivrYXm-O8CFQAAAAAdAAAAABAD


Referat Byggeriet skrider frem som planlagt, - det forventes at de første børn starter i løbet af oktober. 
Personalet har haft mulighed for at tilkendegive, om de har lyst til at være med i opstarten af Bygholm 
Bakker. Det har en del sagt ja tak til, bl.a.  Irma, som er dagplejer. Der har været afholdt to møder 
med disse medarbejdere. Det er for tidligt at sige hvor mange børn, der starter derude. Det kan først 
planlægges helt efter sommerferien, hvor vi har mere præcise tal. 
Der er fortsat pres på pladskapaciteten i Lund, og det ser heldigvis ud til, at vi kan beholde pavillonen 
længere end forventet, og det har stor betydning. Vi har omkring 80 kommende skolebørn næste år, 
det vil blive en stor opgave at løse, så der vil stadig være brug for alle kvadratmeter. 
 

 

19.25-19.35 10 min. 3 Dagplejen vedr. tilpasning og APV Marianne 

Referat Sidste år lavede vi en tilpasning i dagplejen pga. faldende børnetal. Dette er vendt, og det har betydet 
den sidste opsigelse er trukket tilbage. 
Der er lavet APV i dagplejen. 3 ud af 8 har svaret i undersøgelsen. 
 

 

19.35-19.40. 5 min. 5 Eftermiddagsmåltidet Alle 

Referat For flere år siden blev det besluttet i Dagtilbud Lund, at børnene får alle måltider. Det er centralt 
besluttet, at denne drøftelse skal tages i bestyrelserne. 
Det besluttes, at ordningen fortsætter. Samlet set har vi et stort budget, - økonomi til formiddags –og 
eftermiddagsmåltidet tages fra drift, og dette får ikke betydning for evt. oplevede serviceforringelser. 
 

 

19.40-20.00 20 min. 6 Ny budgetmodel/Marianne Alle 

Referat En ny budgetmodel er i høring i bestyrelserne. Det drejer sig om ændringer i tildelingen af budgetter 
til dagtilbud, da der er et ønske om, at det skal være enkelt, gennemskueligt og retfærdigt. Det vi 
betyder for Lund, at vi får ca. 100.000 kr. mere om året. 
Tildelingen til produktionskøkkener er også ændret, så der tages højde for transport af mad, som er 
dyrt, det har også en positiv betydning for budgettet i Lund. 
Bestyrelsen ønsker ikke at indsende et høringssvar. 
 
 

 

20.00-20.15 15 min.  Nyhedsbrev fra bestyrelsen/Maria og aftale om næste nyhedsbrev Alle 

Referat   

20.15-20.30 15 min. 7 Evt. 
1. Er der noget vi skal være opmærksomme på ifm. Covid? 
2. Gæstedagplejen 
3. Dato næste bestyrelsesmøde 
4. Tilmelding Institutionsforum 
5. Bestyrelsesvalg efter sommerferien 

Alle 

Referat AD2: Vi har i dagplejen været hårdt ramt af langtidssygdom i de sidste uger. Det har betydet, at vi har 
været nødt til at købe pladser i andre dagtilbud. Vi har nogle dagplejere, som ikke tager gæstebørn, 

 



derfor er gæstekapaciteten ikke stor. Vi vil på sigt arbejde på, at lave gæstepasning vuggestuerne, 
men det kan vi først når vuggestuekapaciteten er udbygget.  
 
AD 5: Vi har fået ok til at udsætte bestyrelsesvalget til efter sommerferien, dato kommer senere. 
 
AD 3: 2. juni i Børnelunden 
 
AD 4: Olav deltager i Institutionsforum i år. 
 
AD 1: Der er ingen bemærkninger til håndtering af retningslinjer. 
          To pædagoger, en fra hver børnehave, er i gang med at lave en skrivelse i samarbejde med 
vores psykolog fra TEFL om hvordan vi oplever børn kan reagere på den verden vi lever i under 
Corona. Det kommer også til at handle om, hvordan forældre og institution kan hjælpe børnene i det. 
Det vil bliver sendt ud til forældrene via Daycare.  
 

 


