Referat fra møde i dagtilbudsbestyrelsen

Dato:

Tid:

25.5.2020

kl. 17.00 – 21.00

Emne:

Bestyrelsen:

Møde i dagtilbudsbestyrelsen i
Område Nord

Skals børnehus:
Skovbørnehaven Fredly:
Engelsborg børnehus:
Vestbyens børnehus:
Børnehuset Lupinmarken:
Løgstrup børnehus:
Møldrup Børnehus:
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:
Dagplejen:
Personale repr. (Dagplejen)
Personale repr. (Børnehusene).
Repræsentant fra lederteamet
Områdeleder

Sted: Løgstrup børnehus,
Vordevej 1, 8831, Løgstrup

Line Mai Julius
Kiri Elkjær
Johan I. Bjerremand (Formand)
Line Kaldahl
Jonas Hansen (Næstformand)
Annette Juhl Jespersen
Simon Godthåb
Afventer nyvalg
Afventer nyvalg
Jane Bech
Hanne Bække Johannesen
Lise Bech Madsen
Vivi Vraa

Afbud: Line Mai
Referent: Vivi
Forberedelse: Pkt. 3 vedr. høringssvar

Gæster:
Medbring:

Mødet afholdes i Løgstrup børnehus da der er god plads og vi kan holde behørig afstand.
Benyt gerne personaleindgangen, så I ikke skal ind gennem hele huset.
Det er aftalt med Karina, leder af børnehuset, at der ikke er rundvisning i denne omgang.
Forældrerådet er ikke inviteret, men er repræsenteret ved Anette, der sidder både i bestyrelse og forældreråd.
Der er bestilt en let aftensmad, som vi spiser ca. kl. 18.00

Punkter til opfølgning fra sidste møde
Emne

1.

Referatet fra sidste møde.

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Evt. opfølgning

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

5 min

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde

Alle

Punkter til drøftelse og beslutning
Emne

2.

3.

Bestyrelsens konstituering

Økonomi, børnetal og budget

Budgethæfte - BUU Skema til
tilrette jf. beslutning i BUU
høringssvar.docx
den 12-05-2020.pdf

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Da bestyrelsesformand
Kasper Axelsen er trådt ud
af bestyrelsen, skal
bestyrelsen konstituerer sig
på ny.
Orientering og evt.
beslutninger vedr. status
på:
• Budget 2020
• Budget 2021 og
udarbejdelse af
høringssvar på
høringssvar på budget
2021.
• Børnetal
• Andet

Tid/
Varighed

Beslutning (referat – hvem gør hvad)

Ansvarlig

10 min

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Alle

Formand: Johan I. Bjerremand
Næstformand: Jonas Hansen
40 min

•

Bestyrelsen udarbejdede vedlagte høringssvar fra
område nord til budget 2021

Høringssvar budget
2021 - Bestyrelsen.docx

•

Status på budget 2020 pr. 1.5.2020 er et
underskud på 1.174.670

•

Børnetal pr. 1.5.20 gennemgået

Dagsorden referat
bestyrelsesmøde d. 25.5.2020_Doknr172701-20_v1.DOCX

Vivi

4.

Skal der udarbejdes en invitation med
dagsorden til forældrerådene, der kan sendes
med ud når de inviteres med til at deltage i
bestyrelsesmøderne.

Drøftelse og beslutning

10 min

Vivi udarbejder et forslag til dagsorden til møde med
forældreråd efter flg. input.

Vivi

Formål med invitationen:
Bestyrelsen ønsker dialog med forældrerådene.
Forældrerådene bedes sende 2 eller flere.
Indhold:
Hvad er man særligt optaget af lige nu i xx børnehus
Hvad vil I gerne fortælle om jeres børnehus/dagpleje?
Hvilke udfordringer ser i lokalt og for området?
Er der ting forældrerådet særligt ønsker bestyrelsen
forholder sig til.
Udkastet sendes ud til bestyrelsen til godkendelse.

Punkter til drøftelse
Emne

5.

Oplæg og drøftelse af om
sammenhængsmodel i Viborg kommune

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Orientering og drøftelse af
hvad
Sammenhængsmodellen
betyder i bestyrelsen og
dagtilbud generelt

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

30 min

Vivi gav et kort oplæg om sammenhængsmodellen for
Viborg kommune.
Sammenhængsmodellen er den politik der skal afløse
de tidligere 50 enkelt politikker og målsætninger der
har været i Viborg kommune. Den har stort fokus på
det tværgående samarbejde, samt at fokus er at sætte
borgeren i centrum.

Vivi/ alle

Modellen tager udgangspunkt i 5 temaer:
• Bæredygtighed

•
•
•
•

Vækst og socialt ansvar
Sundhed
Læring og Uddannelse
Oplevelser og fællesskaber

Læs evt. mere her.
https://kommune.viborg.dk/Politik/Politikker-ogstrategier/Sammenhaengsmodellen
Lise ”oversatte”, hvilken betydning den nye politik har
i praksis i det enkelte børnehus.

Punkter til orientering
Emne

6.

Nyt fra området:
• Børnehuse
- Byggeriet i Skals
- Status på valg i dagplejen og
Hejlskovgaard
- Andet
• Dagplejen
- ansættelse
• Fælles

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Orientering

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

15 min

Byggeri i Skals
Vivi orienterede om processen ift. byggeriet af nyt
børnehus i Skals og præsenterede den foreløbig
tegning.
Den videre proces er således:
Juni→ rådgiver arbejder med projektforslag
Sept.→ politisk godkendelse af projektforslaget
Maj 2021→ byggestart af børnehuset
Juni 2022 → påbegynder indflytning i nyt Skals
børnehus
August 2022→ endelig opstart af Skals børnehus.
Orientering og status vedr. Corona virus
Der er leveret et kæmpe arbejde fra alle medarbejder
i børnehuse, dagplejere og ikke mindst ledere ift. at
planlægge og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det er lykkedes alle steder, bl.a. fordi det har været
muligt at rekrutterer medarbejder fra andre steder i
organisationen.

Vivi /alle

Det har fx været psykologer, folk fra biblioteket og
naturskolen, læringskonsulenter og mange flere.
Det har været en stor hjælp og givtigt for alle parter.
Desuden har rengøringsselskabet gjort rent 2 gange
pr. dag i alle børnehuse.
Jane gjorde opmærksom på de særlige udfordringer
der har været for enkelte dagplejer ift. at nå den
ekstra rengøring når de har haft børn i hele
arbejdstiden, samtidig med at de skulle nå at vaske
legetøj og gøre rent 2 gange pr. dag
Dagplejernes organisation (FOA) og Viborg kommune
forhandler om en løsning i form af en eller anden form
for kompensation til dagplejerne.
Der har ikke været politisk vilje til at nedsætte
arbejdstiden, som man i nogle andre kommuner har
gjort.
Bestyrelsen har ingen kompetence ift. denne sag da
det alene er en sag mellem FOA og Viborg kommune.
Status på valg i dagplejen og Hejlskovgaard
Det har ikke været muligt at få valgt endnu.
Der er nyvalg til september.
Andet:
Fællesåbent i sommerferieugerne 29 – 30 – 31
forventes afviklet som planlagt.
Der er åbent i Børnehuset Lupinmarken og Skals
børnehus.
Dagplejen
Der er opslået en stilling som dagplejer for området
Ulbjerg, Skals, Låstrup til ansættelse pr. 1.8.20 eller
snarest derefter.
Fælles

Det forventes at den endelige implementering af
læreplanender der var planlagt til 1.7.2020 udsættes,
men det kræver politisk behandling.
7.

Orientering fra formandsnetværket

Orientering

10 min

Der har ikke været afholdt møder.

Johan

8.

Evt.

Korte orienteringspunkter
- Dato for næste møde

10 min

Næste møde er planlagt til d. 25.8.2020, hvor vi
besøger Skovbørnehaven Fredly og Skals børnehus.

Alle

Aftaler vedr. kommende møde:
Næste møde: 25.8.20 i Fredly/Skals
•

Planlagte Møder
Møderne Afholdes normalt fra 17 - 21
Øvrige datoer:
•

Punkter til kommende møde.
Børnetal, Økonomi og budget (Fast punkt)
Orientering fra området (Fast punkt)
Orientering fra formandsnetværket (Fast punkt)
Kommende valg til dagtilbudsbestyrelsen.

