Referat fra møde i dagtilbudsbestyrelsen

Dato:

Tid:

30.1.2020

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: Mødet starter
Ahornvej 41, 9632 Møldrup
Derefter på Møldrup skole

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

Afbud: Kasper og Simon
Referent: Vivi
Forberedelse:

Gæster: Henriette G. Larsen
Medbring:
Mødet starter ved dagplejer Jane Bech, som sammen med leder af dagplejen Henriette G. Larsen vil orientere om dagplejen i Område Nord.
Forældrerådet for dagplejen er velkomne til at deltage ca. ½ time af mødet.
Efter orientering går vi op på Møldrup skole og fortsætter mødet.

Janes adresse: Ahornvej 41, 9632 Møldrup
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

Som det blev besluttet på sidste møde, var
forældrerådet i Dagplejen inviteret med til mødet,

Alle

desværre var der ingen der havde mulighed for at
deltage.

Punkter til drøftelse og beslutning
Emne

2.

Økonomi, børnetal og budget
• Orientering om budget 2020 og
konsekvenserne af dette.
Gennemgang af de endelige principper og
drøftelse ang. afdrag på underskud.
•

Status på børnetal og økonomi og budget

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Orientering og evt.
beslutninger vedr. status
på:
• Budget 2020
• Børnetal
• Andet

Tid/
Varighed

Beslutning (referat – hvem gør hvad)

Ansvarlig

30 min

•

Vivi

Principperne for fordeling af budgetrammen for
2020 blev endelig godkendt på mødet.

Principper for
foreling af budgetrammen for 2020_Doknr419265-19_v1.DOCX

•

Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt.

Med den nye budgettildeling kan der ansættes mere
personale i de fleste børnehuse.
Der arbejdes med en faktor der hedder:
Vuggestue: 8,5 = 4,35 barn pr. fuldtidsstilling
Børnehave: 4,5 = 8,22 barn pr. fuldtidsstilling
I 2019 var faktorerne:
Vuggestue: 8,0 = 4,63 barn pr. fuldtidsstilling
Børnehave: 4,0 = 9,25 barn pr. fuldtidsstilling
Fordelingen ser således ud i timer:
Lupinmarken: + 54,02
Engelsborg: + 40,7
Vestbyen: + 40,33

Løgstrup: + 70,3
Møldrup/ Hejlskovgaard: + 12,95
Skals/ Fredly: - 5,12
Til Skals og Møldrup er der afsat 100.000 kr ekstra jf.
principperne.
Det gør at Skals kan fastholde det personale de har
selv om børnetallet er faldende.
Vestbyens børnehus og Skals børnehus er tildelt SATS
puljemidler fra regeringen til deres vuggestuer i de
kommende 3 år.
Kriterierne for tildelingen er, at mindst 25% af
børnene i vuggestuen får minimum 80 %
fripladstilskud.
Det betyder at Skals børnehus kan ansætte uddannet
personale i 22 timer pr. uge og Vestbyens børnhus for
81,5 timer.
SATS puljemidlerne er uden for det ordinære budget
og der skal føres selvstændigt regnskab for midlerne.

Børnetal gennemgået

Børnetal pr.
1.2.2020.docx

Punkter til drøftelse
Emne

3.

Fælles åbent i ferieperioder

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Drøftelse af om vi kan
optimere ift.
tilmeldingerne

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

Det er en udfordring, at der ofte kommer færre børn
end de tilmeldte til fælles - åbent i ferierne.
Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan vi forsøger at
løse det, og der var ingen indsigelser mod fx at ringe
forældrene op for at høre om barnet holder fri, hvis
det ikke er mødt frem til det indmeldte tidspunkt eller
man i julefælles åbent skal melde sig til, frem for at
melde fra, i de øvrige fælles feriepasningsordninger.

Vivi/Lise

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Orientering

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

15 min

•
-

Vivi /alle

10 min

Punkter til orientering
Emne

4.

Nyt fra området:
• Børnehuse
• Dagplejen
- valg af ny repræsentant
- Fælles
- AULA

-

•

Børnehuse
Der afholdes 1. møde i styregruppen vedr. byggeri
af nyt børnehus i Skals
Byggeriet er planlagt til at være færdigt 1.8.2022
Legeplads i Engelsborg er ved at være færdig og
det er blevet rigtig godt
Børnehusene er meget positive ift. nyansættelser
der er blevet mulige, efter budget 2020 er meldt
ud.
Dagplejen
- Der skal vælges en ny forældrerepræsentant for
dagplejen, da Mette Bugge er ansat som dagplejer
i Klejtrup pr. 1.2.20

5.

Orientering fra formandsnetværket

Orientering

10 min

6.

Evt.

Korte orienteringspunkter

10 min

- Dagplejen inviterer til Workshop d. 19.2.2020
om den nye styrkede læreplan.
Workshoppen afholdes på Møldrup skole fra kl. 19
– 21.
Bestyrelsen er inviteret med.
- Pga. faldende børnetal i Vestervang har det
desværre været nødvendigt, at indstille 3
dagplejere til afskedigelse.
• Fælles
Skolerne er godt i gang med AULA som afløser
forældre-intra.
Aula skal ligeledes afløse børnenettet på dagtilbud
og processen er så småt i gang.
AULA forventes at starte op i dagtilbud efter
Sommerferien
Intet nyt
Da Kasper er sygemeldt, er Johans kontaktoplysninger
videregivet til formandsnetværket.
Der har ingen møder været i 2020
• Vivi laver en oversigt over tidspunkter for, hvornår
bestyrelsen har været på besøg i de enkelte
børnehuse og dagplejen.

Johan

Alle

Aftaler vedr. kommende møde:
Næste møde: afholdes d. 25.3.2020
Sted: Fredly og Skals børnehus eller evt. Lupinmarken
•

Planlagte Møder
Tirs. 26.5.2020
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)
Sammenhængsmodellen
Kompetenceløft

