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Referat
1. Rundvisning i Børnehuset
Børnehusets leder, Torben Hamann, viser rundt og giver en orientering om husets pædagogiske
praksis.
2. Tilsynsrapporter, udviklingsplaner mv.
Oven på den sidste tids blæst omkring tilsynsrapporter og manglende ledelsesmæssig
opfølgning i københavnske institutioner, giver Kjeld, bistået af Torben, en orientering om
forholdene i Viborg Kommune.
Områdebestyrelsens medlemmer inviteres til at indgå i en efterfølgende dialog.
OPSAMLING PÅ PUNKTET
Kjeld orienterede om, at Viborg Kommune nu konsekvent lægger tilsynsrapporterne på de
enkelte enheders hjemmeside. Tidligere har det primært været de udviklingsplaner, som
tilsynsrapporterne har affødt, som har været lagt på hjemmesiderne.
Derudover oplyser Kjeld, at der er fra Viborg Kommunes side udarbejdes et nyt tilsynskoncept,
der skal sætte yderligere fokus på den pædagogiske kvalitet i Kommunens dagtilbud.
Det arbejde var påbegyndt inden de kritisable forhold blev afdækket i københavnske
institutioner.
Områdebestyrelsen tog orienteringen til efterretningen

3. Valg til områdebestyrelsen i september
En del af jer (forældre) blev sidste år kun valgt for en etårig periode.
Dvs. at disse poster er i spil – og der skal vælges bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Derudover er Sofies bestyrelsespost også i spil, da hun, som den eneste, er genganger fra den
gamle bestyrelse.
Ligeledes er de to medarbejdervalgte bestyrelsesposter på valg.
Processerne er sat i værk – Kjeld giver en opdatering, og områdebestyrelsen kommenterer.
BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET

Der er iværksat valgprocesser i de berørte enheder (Dagplejen, Børnehuset i Kølvrå,
Teglgården og Sol O Mio), så valgene kan være gennemført inden udgangen af september
måned.
Valgprocesserne følger de anvisninger mv, der tidligere er udsendt.
Fremadrettet drøftes det, hvordan den siddende dagtilbudsbestyrelse kan involveres yderligere i
promoveringen af valgene – og dermed af formidlingen af arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen.
Igangsætningen af valgprocedure mv. blev denne gang præget af, at dagtilbudsbestyrelsens
møde d. 25. juni måtte aflyses, hvorved bestyrelsen ikke fik mulighed for at sætte et sidste præg
på valgproces mv.
4. Faktuel normering - status
På det sidste områdebestyrelsesmøde blev det besluttet at iværksætte en undersøgelse i
område Sydvest af, hvordan den faktuelle oplevede personalenormering er i de enkelte huse –
den såkaldte ”ansigt til ansigt-tid”.
Kjeld giver en statusopdatering.
BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
Torben og Kjeld fremlagde det foreløbige bud på, hvordan en registrering kan foretages.
Der udspandt sig en længere diskussion om omfang og formål med registreringen af den
faktuelle personalenormering – og hvordan denne bedst kan finde sted.
Indtil videre færdigbearbejdes det fremlagte forslag, som vil blive præsenteret på
næstkommende møde i dagtilbudsbestyrelsen.
Der tages på dette møde beslutning om, hvorvidt en sådan opgørelse/registrering/
imødekommer dagtilbudsbestyrelsens ønsker.
5. Normering i Sol O Mio
Sofie ønsker en drøftelse af normeringsforholdene i Sol O Mio, med baggrund i
vuggestueudvidelsen.
OPSAMLING PÅ PUNKTET
Sofie udtrykker undren over, at den nyoprettede vuggestue i Solo O Mio ikke har medført en
tilgang af personaleressourcer.
Kjeld forklarer at normeringen allerede var indregnet i Sol O Mios/Trekløverens budget.
Med andre ord kan man sige, at Sol O Mios børnehaveafdeling i første halvdel af 2019 var
”overnormeret” – og det er så denne overnormering, der i sidste halvdel af 2019 er kanaliseret
over i vuggestueafdelingen.
6. Områdebestyrelsen ansvar og prioriteringer
På et tidligere områdebestyrelsesmøde var der en indledende debat om, hvordan
områdebestyrelsens ansvar skal forstås – eksempelvis i forbindelse med oprettelse af
forældreråd i de enkelte huse/dagplejen.
Områdebestyrelsen tager en afklarende drøftelse, hvor det også afdækkes, hvilke beføjelser
man har.
Med baggrund heri beslutter områdebestyrelsen hvilke prioriteter der skal lægges for dagen i
den kommende periode.
OPSAMLING/BESLUTNING
Dagtilbudsbestyrelsen henholder sig til tidligere beslutning om, at der afholdes et fællesmøde
med områdets dagtilbudsledere, hvor pædagogiske prioriteter og dagtilbudsbestyrelsens
involvering heri bliver afklaret.
Dette møde afholdes i løbet af efteråret.
7. KOSTPOLITIK I DAGPLEJEN
Et medlem af dagtilbudsbestyrelsen har gjort sig overvejelser om kostforholdene i dagplejen –
og ønsker en drøftelse heraf.

OPSAMLING/BESLUTNING
Det blev drøftet om dagplejen generelt efterlever Fødevarestyrelsens anbefalinger. Der blev
givet flere eksempler på, hvor der kan rejses tvivl om dette.
Hvis man som forældre oplever, at Fødevarestyrelsens anbefalinger ikke efterleves hos den
enkelte dagplejer, opfordrer Kjeld til, at man i første omgang, går i dialog om dette med den
pågældende dagplejer og/eller den tilsynsførende dagplejepædagog.
Kjeld drøfter kostforholdene i dagplejen på et mere generelt plan med områdets dagplejeleder
Erna Rasmussen.
Derudover oplyser Kjeld, at det i Viborg Kommune er besluttet, at børnehusene i hhv.2020 og
2021 alle skal erhverve sig bronze- og sølvmærket i økologi.
Endvidere vil der i 2020 og de efterfølgende år blive fokuseret på erhvervelse af Måltidsmærket.
Pt. undersøges det i hvilken grad dagplejen kan indgå heri.
8. Opfølgninger og informationer
Intet

BESLUTNING/OPSAMLING
9. Eventuelt
Intet
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