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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1.3.22. kl. 19.00 – 21.00 på Lisbjergskolen 
 
 
Referent: Lisbeth 
 
 
Dagsorden: 
 

➢ Tilsyn i Dagtilbud – høringssvar? 
Formålet med tilsynet er at styrke kvaliteten i dagtilbuddet. 
Der skal udarbejdes en tilsynsrapport for hver enhed i dagtilbuddet – den enkelte dagplejer 
er også en enhed. 
Det uanmeldte tilsyn foregår hvert 4. år, 
Det anmeldte tilsyn foregår hvert 2. år,  
Der er som minimum en 2-årig kadence. 
Tilsynets varighed er 2 timer i dagplejen og 4 timer i institutionerne. 
Hvis der efter tilsynet vurderes, at der skal være et skærpet tilsyn ved bekymring eller 
skærpet tilsyn ved alvorlig bekymring, skal der udarbejdet en handleplan og Lea følger op 
på, at handleplanen bliver effektueret. 

            I det anmeldte besøg vil Lea gerne have, at Tanja er med til tilsynet, så hun kan støtte den  
            enkelte dagplejer. 
             
Forslag til høringssvar: Der er forskel på, om man er dagplejer i forhold til at være ansat i en insti-
tution. Der bør være en differentiering i forhold til at være dagplejer og en ansat i en institution 
Dagplejeren er mere sårbar, da hun står alene i sin ”Institution”, og hun er særligt udsat, hvis der er 
skulle være anmærkninger. 
 
Vi mener, at det er vigtigt, at det er fagpersoner med en pædagogisk baggrund, der foretager tilsynet. 
Vi synes også, at der bør være en opmærksomhed på, at det efterfølgende administrative arbejde 
ikke bliver for omfangsrigt for lederne. 
 

➢ Økonomi – Jeg håber det er klar. 
 
Lea gennemgik budgettet, som dog endnu ikke er klar. 

 
➢ Dialogmøder med Rådmanden 

 
Der har været tradition for, at der har været møde mellem rådmanden og formanden i be-
styrelsen 
Leas leder Karina har foreslået, at man i stedet indkalder alle bestyrelsesformændene i 
Nord og holder et møde med rådmanden, så man kan inspirere hinanden. 
Det er fint herfra. 
 

➢ Coronasituationen i dagtilbuddet 
 
Specielt Bakketoppens personale var hårdt ramt i uge 7, forældrene bakkede personalet 
op, da rigtig mange forældre selv klarede pasningen af deres børn om fredagen. 

 
➢ Evt. 
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