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Fusion 

I starten af 2019 stod vi over for en af de store opgaver som bestyrelse, nemlig at begynde arbejdet med at 

fusionere bestyrelserne fra Beder og Malling, til én samlet bestyrelse. Vi så processen som værende meget 

vigtig for vores fremtidige arbejde, derfor tog vi os også tiden til, at lære hinanden lidt at kende inden arbejdet 

blev genoptaget. Vi besluttede at fusionen skulle være i fokus, indtil det nye bestyrelsesvalg til september 

skulle afvikles.  

Der var en helt klar vision vi hurtigt blev enige om skulle følge vores fremtidige arbejde.  

1) Mød op for indflydelse, ellers bliv væk.  

2) Fusionen skal ske med lethed, hvor det overhovedet er muligt. 

Til vores møde i september blev formandsvalget udskudt, til det efterfølgende møde i november. Her blev jeg, 

Lars Jakobsen (forælder i Tværgade i Malling) valgt som formand og Maja Krog (forælder Smilehullet i Beder) 

valgt som næstformand for de næste 2 år. Der er valg igen til disse poster medio 2021.  

Økonomi: 

Et af vores store fokuspunkter gennem dette bestyrelses år har været opsamling på den fælles økonomi. Der 

er et stort efterslæb økonomisk for hele det samlede dagtilbud tilbage fra 2018 og 2019. Keld 

(dagtilbudslederen) fandt sammen med hans administrationsfolk et underskud for hele dagtilbuddet på ca. 4 

%. Det var noget mere end hvad bestyrelsen hidtil havde fået information om. Keld ønskede at inddrage 

bestyrelsen mere i arbejdet, så der blev hurtigt valgt 2 forældrerepræsentanter til at indgå i udarbejdelsen af 

udkast til budget 2020. Dette var en meget givende proces for både forældre og personalet, hvor der blev sat 

en god og tydelig ramme for det kommende arbejde. 

Det blev også nævnt, at hele idéen med det fællesdagtilbud er, at uanset underskud, så er alle huse fælles om 

at dække hinanden ind. Der tænkes ikke i overskud i budgetterne, da vi mener at alle pengene skal ud til 

børnene.  

Der aftales løbende opfølgning på budgettet, som er på dagsordenen til hvert møde, og der er aftalt en brugbar 

model til at afdrage gælden på, som ikke kommer til at påvirke det enkelte hus nævneværdigt i tiden fremover. 

Lukkedage:  

Bestyrelsen har arbejdet med fælles retningslinjer omkring lukkedage. Dette har vi udarbejdet et fælles skriv 

om, således det er ens for alle. Bestyrelsen vil gerne sende det signal, at jo bedre vi er til at støtte hinanden 

under lukkedagene, således der kan spares personaleressourcer, jo flere penge kan der bruges på gode og 

givende aktiviteter for børnene.  

Det er vigtigt at alle skal kunne få passet deres børn ved behov, men bestyrelsen ønsker også at der fra 

forældres side er en forståelse for, at man som forælder ikke ønsker pasning, for derefter at lade sit barn blive 

hjemme alligevel. Vi ønsker at personaleressourcerne er tilpasset det aktuelle behov, og det gøres ved at I som 

forældre sørge for at holde jeres komme/gå tider opdateret på BørneIntra, og ikke mindst overholder disse. 

Udlejning af institutioner: 

Dette har bestyrelsen også ønsket at ensrette. Det blev besluttet at det enkelte forælderåd selv kan bestemme 

om de ønsker lokalerne skal kunne udlejes. Hvis dette bestemmes lokalt, er der udstukket fælles retningslinjer 

i hele dagtilbuddet, således pris og vilkår er ens, med det forbehold der er for lokale forskelle i de enkelte huse. 



Der er lige straks et skriv om udlejningsprincipper klar, dette er sat en smule på pause grundet Corona 

situationen.    

Hygiejne i institutioner samt fokus på arbejdsmiljø: 

Dette har været et af bestyrelsens store fokuspunkter lige fra sammenlægningen. Vi ønsker at fastholde dette 

fokus, for at skabe de bedste rammer for vores børn, samtidig med at vi holder sygefraværet blandt personalet 

og børnene, så lavt som muligt. Derfor vil dette punkt også blive taget op på møderne fremadrettet, så længe 

der er indhold at debattere. Det er dog stadig op til de enkelte institution, hvorledes de ser bestyrelsens 

principper implementeret i dagligdagen i det enkelte hus. (dette var også fokus FØR Corona) ☺ 

Det bestyrelsen blandt andet ønsker fokus på er: 

- Håndsprit til personalet. 

- Vask af hænder flere gange dagligt hos børn og personalet.  

- Ingen udendørssko på inde områder. 

- Indeklima for store og små.  

- Kan vi hjælpe til at mindske arbejdspresset blandt personalet? Og hvordan? 

- Vi ønsker også at holde fokus på dem der IKKE er syge. 

Involvering af lokalsamfundet: 

Bestyrelsen ønsker i fremtiden at arbejde meget sammen med vores stærke lokalsamfund. Vi ønsker at bruge 

de mange ildsjæle der i nabolaget, til at skabe gode oplevelser på tværs af generationer.  

I februar 2020 havde vi besøg af en frivillig orienteringsløber fra BMI, som tidligere har haft gode oplevelser 

ved at laver aldersbestemte aktiviteter for børnene i aldersgruppen 5 år og opefter. Han kom med mange 

spændende input, og når vores hverdag nærmer sig en normalisering, vil vi i bestyrelsen igen tage fat, så vi får 

skabt nogle gode oplevelser helt lokalt.  

Corona: 

Som alle andre har vores arbejde også været påvirket. Fokus har flyttet sig til noget der var meget vigtigere, 

og sådan skal det være. Vi har holdt et par online bestyrelsesmøder. Og selvom det også kan give værdi, glæder 

hele bestyrelsen sig nu alligevel til at kunne genoptage mange af de gode idéer vi render rundt med.  

Herunder vil jeg nævne lidt af det der står på to do listen for fremtiden: 

- Vi ønsker fokus på indeklimaet i institutionerne.  

- Vi ønsker højt fokus på hygiejne – fortsat. Vi skal lære af Corona, og være klar på udvikling.  

- Vi skal arbejde med ”Styrket lærerplan”, når vi kommer tilbage efter sommerferien.  

- Vi ønsker at arbejde med inklusion i lokalsamfundet og i vores institutioner.  

- Vi ønsker mere involvering af lokalsamfundet i dagligdagen.  

- Vi ønsker nogle fælles principper for ”skolestartere” på tværs af byerne Beder og Malling. Dette 

arbejde kan forhåbentlig fortsætte på den anden side af sommerferien.  

- Og så får økonomien også et stort fokus i det kommende år.  

Tusinde tak for det først ”fusions-år”, jeg nyder samarbejdet og glæder mig til fortsat udvikling i Beder og 

Malling Dagtilbud!   

Sammen er vi bare stærkere… 

På vegne af Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse 

Med venlig hilsen 

Lars Jakobsen - Formand. 


