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1. Præsentation af nyt medlem af områdebestyrelsen
Da Malene Lundshøj har ønsket at forlade områdebestyrelsen, indtræder Pernille Sand
Folkersen i stedet.
Pernille er, i lighed med Malene, forælder i Egeskov skoledistrikt.
Områdebestyrelsen og Pernille præsenterer sig for hinanden.
OPSAMLING PÅ PUNKTET
Pernille har sæde i områdebestyrelsen indtil maj 2018, hvor bestyrelsesposten er på valg.
2. Valg til områdebestyrelsen
I løbet af maj måned skal der afholdes valg til områdebestyrelsen.
Områdebestyrelsen bedes forholde sig til hvordan dette valg skal afvikles.
Da det igennem årene har vist sig at være meget vanskeligt at tiltrække forældre til disse fysiske
arrangementer, skal det overvejes, om valgmøderne kan gøres mere attraktive – eller om der
skal satses på elektronisk afstemning.
BESLUTNING
Der var i områdebestyrelsen enighed om, at valg til områdebestyrelsen i maj skal afholdes
elektronisk.
Baggrunden for denne beslutning er, at det ikke er lykkedes at skabe en rimelig tilslutning til de
fysiske valgmøder, der har været afholdt siden 2013.




Toke og Kjeld får klarhed over hvordan afstemningen kan foregå i praksis og
præsenterer et udspil overfor områdebestyrelsen.
Det undersøges hvordan den elektroniske platform ”Bevar Lyset” (Facebook) kan
inddrages i promoveringen af områdebestyrelsesvalget.
Kjeld laver en kort udgave af en præsentation af områdebestyrelsesarbejdet, der skal
indgå i promoveringen af valget.

3. Betaling for modermælkserstatning mv. i dagplejen
Opfølgning fra sidste møde.
Siden sidste møde er der kommet afklaring herom.
Kjeld orienterer om procesforløbet og resultatet.

BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
Områdebestyrelsen har ønsket en afklaring om, hvorvidt betalingen for modermælkserstatning til
dagplejebørn skal betales/medbringes af forældrene.
Der er nu kommet afklaring herom – og med virkning fra d. 1.4. 2017 indføres en fælles praksis i
alle 5 dagtilbudsområder, hvor betalingen for dagplejebarnets kost tilfalder dagplejeren.
Undtaget er dog, hvis barnet skal have specialkost.
Der er netop rundsendt besked om dette til dagplejens forældrekreds.
4. Kostpolitik i børnehusene
Med baggrund i områdebestyrelsens beslutning på sidste møde, hvor der blev udtrykt ønske om
at få et overblik over/indblik i hvordan Viborg Kommunes overordnede kostpolitik bliver udmøntet
lokalt, gives der en tilbagemelding herpå.
Børnehusleder Toke Erslev orienterer herom.
Efterfølgende drøftes det om områdebestyrelsen kan stille sig tilfreds hermed – eller om der
ønskes udfærdiget overordnede principper for en kostpolitik i specifikt for område Sydvest.
BESLUTNING/OPSAMLING
Toke gav en orientering om status i børnehusene.
Der er en vis forskellighed i praksis – men alle følger Fødevarestyrelsens anbefalinger og Viborg
Kommunes overordnede kostpolitik.
Det aftales, at Toke rundsender bilagsmaterialet til områdebestyrelsens medlemmer.
Dette materiale skal danne grundlag for en endelig beslutning i områdebestyrelsen om hvorvidt,
der skal opstilles fælles principper for kostpolitikkens udmøntning i området – eller om
områdebestyrelsen finder den nuværende forskellighed passende.
5. Orientering om møde i Formandssamråd
Helle har været til møde i områdebestyrelsernes formandssamråd – og orienterer om dette.
OPSAMLING PÅ PUNKTET
Områdebestyrelsernes formandssamråd er blevet udvidet med yderligere to formænd, der
repræsenterer Viborg Kommunes selvejende daginstitutioner.
Helle orienterer om mødet - og rundsender notat/referat fra det nyligt afholdte møde i
formandssamrådet til områdebestyrelsens medlemmer.
Notatet/referatet vil derudover blive lagt på områdets hjemmeside.
6. Dialogmøde d. 29.3.2017
Der afholdes Dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalgets politikere d. 29. marts.
Er der emner fra områdebestyrelse Sydvest – eller fra Formandssamrådet – der skal fremføres?
Hvilken forberedelse skal der i givet fald ske?
BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
Områdebestyrelsen tilslutter sig de emner, der er blevet fremført i formandssamrådet:
Se punkt 6 i det medfølgende referat fra møde i Formandssamrådet d. 7.2.
7. Orienteringer


Status for udbygning af Sol O Mio
-

Der er samlet set afsat 11,8, mio. kr. til projektering og udvidelse af Sol O Mio.
Børnehuset udvides med 680 m2.
Udvidelsen forventes at være færdig i sommeren 2018
Licitationsmateriale er under udarbejdelse.
Når rådgivende ingeniør/arkitektfirma er fundet, inddrages Sol O Mios
personalegruppe til en workshop, hvor ønsker og krav til udvidelsen formuleres
overfor ingeniør/arkitektfirmaet.
Sol O Mios forældreråd inviteres til at deltage i denne workshop for at give input til
de elementer i byggeriet, der har størst relevans i det daglige forældresamarbejde
mv.

OPSAMLING PÅ PUNKTET
Områdebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Eventuelt
Ingen emner
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