Dagtilbudsbestyrelse
Område Sydvest
Områdebestyrelsesmøde:
Sted:
Tidspunkt:
Sekretær og referent:

Områdebestyrelse, Område Sydvest
Sol O Mio, Solvænget 172, 8840 Karup (Frederiks)
d. 13.11.2019 kl. 19.00 – 21.00
Kjeld Kristensen, områdeleder

Områdebestyrelsen:

Søren Høeg Pedersen (Solstrålen)
Charlotte Rikke S. Jensen (Regnbuen)
Ian Rix Kristensen Børnehuset i Kølvrå)
Marianne Gaardsdal (Teglgården)
Trine Brandstrup (Naturbørnehuset Egeskoven)
Jens Christian Kjær Bräuner (Dalens børnehuse)
Lena Bloch Jensen (Dagplejen)
Sofie K. Nissen (Sol O Mio)
Merete Christensen (repræsenterer børnehusene)
Lotte Mortensen (repræsenterer dagplejerne)
Toke Erslev (lederrepræsentant)

Afbud:
Gæst:

Jens Christian, Trine, Lotte, Merete
Børnehusleder Torben Hamann

Referat
1. Velkomst og præsentation
a. Kjeld byder velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig overfor hinanden.
b. Formalia gennemgås.
BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
a) Marianne og Ian er nyvalgte fra forældresiden, mens Toke er nyvalgt
lederrepræsentant.
Lena fortsætter som forældrerepræsentant for dagplejen, dog med
observatørstatus indtil hendes barn om 4 måneder begynder i dagplejen.
Merete udtræder af bestyrelsen og Kjeld sørger for, at der foretages nyvalg til
denne post.
b) -

Tavshedspligten blev gennemgået og tavshedserklæring underskrevet af de
nyvalgte.
Bestyrelsens forretningsorden medsendes nærværende referat.

2. Dagtilbudsbestyrelsen konstituerer sig
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
BESLUTNING
Søren Høeg Pedersen genvælges som bestyrelsesformand og Charlotte Rikke S. Jensen
genvælges som bestyrelsens næstformand.
3. Fællesmøde mellem ledere og bestyrelsen
Toke og Kjeld præsenterer nogle fællesemner, som det kan være relevant for bestyrelse og
områdets lederteam at samles om.
Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutning om gennemførelse træffes.
BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
Bestyrelsen og områdets lederteam mødes medio januar til et fællesmøde, hvor emner af fælles
interesse drøftes.

Marianne og Kjeld mødes og udfærdiger et program.
Flg. emner er i spil:
-

Forældreinvolvering - og samskabelse forældre og dagtilbud imellem.
Pædagogisk læreplan med fokus på samarbejde.
Bestyrelsens kommunikation til forældrekredsen.
Kostpolitik i området.

4. Faktuel normering
På det sidste møde i dagtilbudsbestyrelsen blev det besluttet at viderebehandle det fremlagte
forslag.
Formålet med materialet skal være at vise den faktuelt oplevede hverdag – hvor mange børn der
reelt er pr voksen på forskellige tider af dagen.
Toke, Torben og Kjeld fremlægger materialet.
Bestyrelsen drøfter det fremlagte og beslutter i givet fald hvordan materialet skal bringes i
anvendelse.
BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
Toke, Torben og Kjeld præsenterede det reviderede forslag, der viste hvordan det typiske billede
er for antallet af børn pr voksen – time for time - på en tilfældigt udvalgt dag.
Som eksempler var hhv. Solstrålen og Egeskovens udvalgt til formålet.
Af eksemplerne fremgik det, at der var en divergens imellem de officielle normeringstal fra
Danmarks Statistik – og det reelt oplevede i de to børnehuse.
Dette er i sig selv ikke underligt, da præmissen for de to opgørelsesformer er forskellig.
Bestyrelsen godkendte det fremlagte – og Torben, Toke og Kjeld foretager finjusteringer heraf.
Det besluttes, at bestyrelsens formand medbringer materialet til Formandssamrådet, der består
af bestyrelsesformændene fra de 5 dagtilbudsområder i Viborg Kommune.
Formålet med dette er at finde en fælles strategi for, hvordan et sådant materiale bedst kan
bringes i anvendelse ift. det politiske system – og dermed argumentere for/skabe grundlag for
forbedrede normeringer på Kommunens dagtilbudsområde
5. Drøftelse af principper for budgettildeling i område Sydvest
Dagtilbudsbestyrelsen fastlægger de overordnede principper for budgettildelingen i området.
Kjeld fremlægger tidligere praksis – og bestyrelsen beslutter hvilke principper, der skal anvendes
ved budgettildelingen for 2020.
OPSAMLING PÅ PUNKTET
De hidtil anvendte principper blev vedtaget.
Heri ligger, at der er tale om en lønsumsstyring (”en pose penge”) baseret på det forventede
antal børn i hvert børnehus
Derudover er der en forståelse i lederteamet om, at fordelingen af midlerne kan ændres i løbet
af budgetåret, hvis budgetforudsætningerne ændres væsentligt (flere/færre børn).
6. Fastlæggelse af møderække for dagtilbudsbestyrelsen
BESLUTNING
Søren og Kjeld fastlægger en møderække, der meldes ud snarest.
Mødedatoerne vil blive lagt ”i et rul” over de 4 hverdage – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
7. Eventuelt
Marianne Gaardsdal, der ligeledes er medlem af Viborg Forældreorganisation (VFO), henviser til
nedenstående link (Kærlighedsstorm mod børnehusenes ansatte).
OPSAMLING PÅ PUNKTET
https://facebook.com/events/436613260572853/?ti=ia
Viborg d. 17.11.2019
Kjeld Kristensen, områdeleder

