Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato:

Tid:

2.12.20

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

Gæster: Forældrerådet fra Lupinmarken
Medbring:

Sted:
Børnehuset Lupinmarken,
Lupinmarken 7, 8800 Viborg

Line Mai Julius
Morten Møller Andersen
Johan I. Bjerremand(formand)
Mie Skautrup Jensen
Jonas Hansen(næstformand)
Annette Juhl Jespersen
Katrine Gade
Simon Godthåb
Anne Rødkær Christensen
Jane Bech
Hanne Bække Johannesen
Lise Bech Madsen
Vivi Vraa

Afbud: Mie og Line
Hanne kommer efter rundvisningen, Anne kommer lidt senere.
Referent: Vivi
Forberedelse:

Mødet afholdes Børnehuset Lupinmarken.
Forældrerådet i Lupinmarken er indbudt til at deltage den første time af mødet med vedlagte dagsorden, ligeledes vil børnehusleder Lise Bech Madsen kort vise os
rundt i huset og orienterer om hverdagen i børnehuset.

Invitation til
forældreråd_Doknr190088-20_v1.DOCX

Punkter til opfølgning fra sidste møde

1.

Emne

Formål med punktet
• Hvad skal vi have
udrettet

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

Referatet fra sidste møde.

Bemærkninger eller evt.
opfølgning

5 min

Referatet gennemgået

Vivi

Formål med punktet
• Hvad skal vi have
udrettet
Orientering og
beslutninger vedr.
status på:
• Børnetal
• Budget 2020
• Budget 2021
Gennemgang af
budgetramme for
dagtilbud.
Drøftelse og
beslutning vedr.
principper for
budget 2021.
• Andet

Tid/
Varighed

Beslutning (referat – hvem gør hvad)

Ansvarlig

Punkter til drøftelse og beslutning
Emne

2.

Økonomi, børnetal og budget
• Status på børnetal og økonomi og budget
2020
• Budget 2021 orientering og beslutning
ang. Princip for fordelingen af budget
2021
Se bilag Princip fra 2020

30 min

Vivi
Børnetal og økonomi
Status på børnetal pr. 1.12.20 ift. forventet
gennemsnitlige børnetal
Vuggestue: - 0,2/ børnehave – 9/Dagplejen - 7,7
Ift. budgetlægningen er børnetallet faldet med 28
børn.
Faldet er p.t størst i dagplejen.
Status på økonom – budget 2020i:
Der forventes et ganske lille underskud på ca.
296.000 ift. sidste opgørelse, det er endnu uvist, hvor
meget vi får i refusion for Corona udgifter.
Får vi alt dækket ender resultatet evt. med et
overskud.
Princip for budget 2020/2021
Vedlagte princip for budget 2021 blev godkendt.

Princip for
budgetlægning 2021 i område Nord.docx

Bestyrelsen godkendte at vi udarbejder et budget på
op til - 1,5 mio.
Der indkøbes barnevogne til dagplejen, så vi over år
kan få udskiftet de gamle barnevogne.
Bestyrelsen har et særligt fokus på tildelingen i
dagplejen, den står ikke mål med de faktiske udgifter
der er.

Punkter til drøftelse
Emne

3.

Formål med punktet
• Hvad skal vi have
udrettet

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

Formål med punktet
• Hvad skal vi have
udrettet

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

ingen punkter til drøftelse

Punkter til orientering
Emne

4.

Nyt fra området:
• Børnehuse
• Dagplejen
• Fælles

Orientering

15 min

Børnehuse:
Der er stadig mange udfordringer med Corona
restriktionerne.
Måske oplever forældre, at vi gør tingene lidt
forskellige i de forskellige børnehuse, dette kan være
meget afhængig af bl.a.de fysiske rammer.
Spørg gerne lokalt, hvis I som forældre oplever vi
agerer forskelligt eller hører noget fra andre
børnehuse.
Dagtilbud prøver alle steder at skabe den bedste
hverdag for børnene under de givne betingelser.
Vi skal alle fortsat opmærksomme på at holde
afstand og hygiejnen, når vi kommer i børnehusene.
Dagplejen:
Leder af dagplejen i område Nord Henriette Grønvad
Larsen er fortsat konstitueret som leder af dagplejen
i område Øst frem til 1.5.21.
Også i dagplejen er der fortsat udfordringer med
Corona bl.a. må dagplejerne ikke benytte legestuerne
endnu. De må gerne møde udenfor med en enkelt
eller 2 kollegaer, hvilket kan kompenserer lidt fx når
børn skal i gæstepleje.
Dagplejerne må p.t ikke besøge børnehaverne,
hvilket for nogen opleves som en udfordring når et
barn skal starter i børnehaven.
HUSK: forældrene må gerne besøge børnehaven med
deres barn inden børnehave.
Fælles:
AULA: Alle arbejder på højtryk med i at blive klar til
opstart af AULA.

Vivi /alle

Det er planen at forældrene har adgang til AULA pr.
11.januar.
Læreplaner er skrevet færdige og de enkelte
børnehuse og dagplejen får tilbagemelding på
læreplanen i løbet af december – januar.
Bestyrelsen orienteres i løbet af foråret.
Læseplanerne kan ses på hjemmesiderne for
børnehuse og dagplejen.
5.

Orientering om og evt. nyt fra
formandsnetværket

Orientering

10 min

Område Nord er tovholder på møde i
formandsnetværket for dagtilbud i Viborg Kommune.
De øvrige formænd, næstformænd, dagtilbudschef
og områdeledere inviteres til møde d. 8. februar.

Johan

6.

Evt.
• Flytte bestyrelsesmødet

Korte
orienteringspunkter

10 min

Vi har aflyst mødet i januar og holder i stedet møde
torsdag d. 4. marts.

Alle

Aftaler vedr. kommende møde:
Næste møde afholdes i Engelsborg børnehus, Nørremarksvej 1, 8800 Viborg
Planlagte møder:
Torsdag d. 4. marts
Onsdag d. 26. maj
Torsdag d. 26. august
Møderne afholdes normalt fra 17 – 21 på skift i børnehuse og dagplejen
•

Øvrige datoer:
Møde i formandsnetværket d. 8. februar
•

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

Budget 2021
Jann Rønne ang. byggeri i Skals (4.3.21)

