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REFERAT
1. Rundvisning i Børnehuset
Børnehusets leder, Birthe Nielsen, viser rundt og giver en orientering om husets pædagogiske
praksis.
BESLUTNING/OPSAMLING
Birthe viste rund og fortale om børnehuset som aftalt
2. Tilblivelsen af budget 2019 – møde med Dagtilbudschef Finn Terkelsen og øvrige
formænd næstformænd + områdeledere – tilblivelsen af budget 2019
Der blev d. 11.4. afholdt et møde mellem ovennævnte, hvor Finn Terkelsen gav en orientering
om tilblivelsen af budget 2019.
Mødet blev afholdt som en udløber af områdebestyrelse Sydvests behandling af emnet d. 21.2.
Søren, Charlotte og Kjeld giver en tilbagemelding fra dette møde.
Områdebestyrelsen tager stilling til, om denne tilbagemelding findes tilfredsstillende – eller om
der skal foretages yderligere i denne forbindelse.
BESLUTNING/OPSAMLING
Søren, Charlotte og Kjeld gav en tilbagemelding fra ovennævnte møde.
Ingen af de tilstedeværende deltagere på ovennævnte møde fandt den budgetmæssige situation
i 2019 for tilfredsstillende.
Samtidig måtte man dog tage dagtilbudschefens tekniske gennemgang af tilblivelsen af budget
2019 til efterretning og konstatere, at det reducerede budget ikke var ramt af lokalpolitiske
besparelser.
Budgetreduktionen i 2019 er således primært et resultatet af:
o
o
o

Nedgang i børnetallet
Afvikling af gammel gæld
Den tekniske tildelingsmetode, der tager udgangspunkt i ”hvordan det var” for 1½ ½ år før 2019.

Med baggrund i ovenstående beslutter områdebestyrelsen, at man ikke vil bruge flere kræfter
bagudrettet – men bruge energien ift. budget 2020.

3. Høring – budgetforslag 2020
Områdebestyrelsen gives mulighed for at afgive høringssvar ift. budgetforslag 2020.
Områdebestyrelsen opfordres til kun at svare på den del af budgettet, der vedrører Dagtilbud.
Formænd og næstformænd inviteres (formentlig) til et fællesmøde d. 8.5., hvor høringssvar vedr.
budget 2020 drøftes.
Baggrunden for mødet er, at områdebestyrelserne står stærkere, hvis der kan afgives et samlet
høringssvar.
Søren, Charlotte og Kjeld perspektiverer materialet.
Områdebestyrelsen drøfter, hvordan man skal forholde sig til høringssvar.
BESLUTNING:
Kjeld gennemgik de emner, der har relevans for dagtilbud.
Områdebestyrelsen gav input til høringssvar, som Kjeld formulerer og indsender senest d. 19.5.
Høringssvar fremgår af vedhæftede dokument.
➢

Derudover afstedkom budgetdrøftelsen følgende:
-

Områdebestyrelsen ønsker en opgørelse over hvordan den FAKTISKE daglige
normering er i de enkelte børnehuse.
Resultatet heraf kan danne grundlag for en drøftelse med det politiske system.

-

Områdebestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvordan forældreinvolvering bedst kan
finde sted i områdets dagtilbud – herunder hvilken forskellighed, der kan lægges for
dagen.
Sagt med andre ord: Det er ikke sikkert, at ”One size fits all”….

Begge emner drøftes på et fællesmøde med områdets ledere.
Kjeld foranstalter dette.
4. Områdebestyrelsen ansvar
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.
OPSAMLING/BESLUTNING
Emnet tematiseres på et kommende områdebestyrelsesmøde, hvor områdebestyrelsen samtidig
afdækker hvilke beføjelser man har – og hvor man ønsker at lægge sine prioriteter.
5. Opfølgninger og informationer
-

Ny leder i Dalens børnehuse, Lars Johannsen.
Udviklingsforløb i bh Solstrålen.

BESLUTNING:
Informationerne blev taget til efterretning.
6. Eventuelt
Ingen emner

______________________________________________________________________________________

➢

Kommende mødedatoer
•
•

➢

Tirsdag d. 25. juni
Onsdag d. 4. september

Kommende punkter

Viborg d. 20.5.2019
Mvh.
Kjeld Kristensen, områdeleder

