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Referat
1. Budget 2019
På det sidste områdebestyrelsesmøde blev det besluttet, at der på dagens møde skulle være en
nærmere gennemgang af budgetlægningen for 2019.
Kjeld gennemgår budgettet og de afledte konsekvenser af budgetlægningen – bistået af Mette
Skjødt og Trine Stenholdt Poulsen fra forvaltningen.
Områdebestyrelsen drøfter resultatet af budgetlægningen
Trine Brandstrup – områdebestyrelsesmedlem fra Naturbørnehuset Egeskoven ønsker en
drøftelse – og skriver bl.a., at hun gerne vil afsøge mulighederne for ”at gøre noget” ift.
nedskæringerne i budgettet.
Flere frustrerede forældre har henvendt sig til hende og sagt ”at nu er det nok”.
Trine skriver endvidere: Der er også en forståelse for, at det der er sket nu, ikke kan laves om men jeg fornemmer der snart er behov for at råbe beslutningstagerne op - måske invitere dem
ud - opstille facts ift. konkrete tal børn/voksne osv. - eller noget helt andet.
OPSAMLING/BESLUTNING
Kjeld orienterede, bistået af økonomimedarbejder Mette Skjødt Christensen, om
konsekvenserne af budgetlægningen for 2019.02.24
Budgetgrundlaget er især påvirket af to hovedfaktorer:
a. Børnetallet er faldet med 44 børn ift. budgetgrundlaget for 2018.
b. En række centralt udmeldte reduktionsposter, som overstiger tidligere års reduktioner, er
fratrukket områdets budget, inden fordeling til de enkelte børnehuse/dagplejen har
kunnet finde sted.
Konsekvenserne af budgetlægningen udmønter sig således:
•

Alle enheder reducerer i børne- og personaleaktiviteter
Dertil kommer de personalemæssige konsekvenser:
➢
➢
➢
➢
➢

Børnehuset i Kølvrå bibeholder det nuværende personale men passer flere
børn.
Solstrålen i Karup bibeholder det nuværende personale, men har ikke
genbesat en pædagogstilling ultimo 2018.
Trekløveren (Sol O Mio i Frederiks og Regnbuen I Skelhøje) reducerer antallet
af medarbejdere med to pædagoger.
Naturbørnehuset Egeskoven i Hald Ege reducerer med 1 pædagog.
Teglgården reducerer i personaletimetallet ved, at alle fastansatte
medarbejdere i gennemsnit går 1½ t. ned i ugentligt timetal.

➢

Dalens børnehuse reducerer med to pædagoger, en pædagogmedhjælper og
en køkkenassistent.
Reduktionen med to af de pædagogiske medarbejdere er alene begrundet i en
kraftig nedgang i antallet af børn med flygtningestatus – hvorved der ikke
udløses midler til varetagelse af opgaver i denne forbindelse i samme omfang
som i tidligere år.

BESLUTNING/OPSAMLING PÅ PUNKTET
Områdebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Områdebestyrelsen er indforstået med, at en nedgang i den del af budgettet, som relaterer sig til
børnetallet, er logisk.
Derimod er der en uforståenhed overfor den del af reduktionen, som hidrører den øvrige
budgetreduktion.
Områdebestyrelsen finder, at dette står i skarp kontrast til den politiske ambition om at styrke
dagtilbudsområdet, hvilket kom til udtryk ved sidste års budgettildeling.
Områdebestyrelsen ønsker at komme i dialog med Viborg Kommunes Børne – og
Ungdomsudvalg – ikke mindst med henblik på, at der tages højde for dette ved
budgetlægningen for 2020.
På vegne af områdebestyrelsens formand, Søren Høeg Pedersen, undersøger Kjeld, om der er
grundlag for et fælles dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget og de 5 områdebestyrelser
indenfor den nærmeste fremtid.
Hvis dette ikke er muligt, vil områdebestyrelse Sydvest agere på egen hånd ift. det politiske
system.
2. Rundvisning i Børnehuset
Børnehusets leder, Ann Dupont, viser rundt og giver en orientering om husets pædagogiske
praksis.
BESLUTNING/OPSAMLING
Ann Dupont gav en rundvisning og en generel orientering om Solstrålen – og svarede på
områdebestyrelsens spørgsmål undervejs
3. Ønske om etablering af vuggestue i Solstrålen
Medarbejderne og lederen af Solstrålen retter henvendelse til områdebestyrelsen, hvor man
plæderer for oprettelse af en vuggestueafdeling i huset
Ann Dupont uddyber ansøgningen og svarer på evt. afklarende spørgsmål fra
områdebestyrelsens medlemmer. Herefter forlader Ann mødet.
Kjeld perspektiverer hvilke konsekvenser en evt. oprettelse af vuggestue vil afstedkomme for
strukturen i området.
Områdebestyrelsen beslutter om ønsket skal imødekommes – og, i givet fald, hvilke
dispositioner der skal foretages.
Endelig beslutningskompetence ligger i Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg.
BESLUTNING:
Områdebestyrelsen bakker principielt op om, at oprettelse af en vuggestuegruppe, i de allerede
etablerede lokaler, vil være en god ide.
Inden evt. iværksættelse er der dog en række forhold af logistisk og pædagogisk karakter, der
skal undersøges.
Områdeleder Kjeld Kristensen tager kontakt med børnehusets leder Ann Dupont med henblik på
dette.
4. Områdebestyrelsen ansvar
På det sidste 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
Udsættes til næste møde.

5. Opfølgninger og informationer
Bl.a. om:
-

Besættelse af lederstilling i Dalens børnehuse
Status på byggeri/udvidelse i Fredriks.
Underskrivelse af tavshedserklæring.
Andet.

BESLUTNING:
- Tavshedserklæring blev gennemgået og underskrevet.
- Der orienteres om de øvrige punkter via mail.
6. Eventuelt
Ingen emner

______________________________________________________________________________________
➢

Kommende mødedatoer
•
•
•

➢

Mandag d. 29. april
Tirsdag d. 25. juni
Onsdag d. 4. september

Kommende punkter

Viborg d. 25.2.2019
Mvh.
Kjeld Kristensen, områdeleder

