15. juli 2015

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Onsdag, den 10.6.2015 kl. 18.30 – 21.30
Forældre: Lillian Andersen, Trine Allesch og Malene Skovsgaard
Dagplejere: Channie Højdorf og Karin T. Johansen
Pædagog og ledere: Line Blinkilde samt Marianne Løjesbjerg og Per Eriksson
Afbud/fraværende: Ida Holst, Tine Olsen og Anja Petersen
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Referat af møde den 19/3 2015 forelægges til godkendelse.
 Referat vedlagt.
Godkendt.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
 Sekretærfunktionen fremover.
 Ophør i forældrebestyrelsen.
 Status vedrørende medarbejderproces i forbindelse med etablering af 28
vuggestuepladser og nedlæggelse af tilsvarende antal dagplejepladser.
 Find vej til økologi i Lejre Kommune og omegn. Pjece uddeles på mødet.
 Branding- og udviklingsstrategi af kommunen. Udgivelse af bogen ”Vores Sted”.
Pædagogisk leder Marianne Løjesbjerg varetager sekretærfunktionen fremover, da Per
ophører som leder af dagplejen med udgangen af juli måned. Channie slutter sit job
som dagplejer, da hun har sagt ja til et job som pædagogmedhjælper i Avnstrup
børnegård til 1/8. Suppleant skal fremover indkaldes til møderne.
I styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje er der i § 5, stk. 1 anført: Et
forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn
ophører i dagplejen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog
undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom
i den øvrige del af bestyrelsen, Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende
bestyrelsesmedlem udtræde.
Både Lillian, Malene og Anja er - eller kommer snart - i en sådan situation, hvorfor
emnet blev drøftet i bestyrelsen. For kontinuitetens skyld fortsætter de 3 medlemmer
undtagelsesvist frem til forældremødet, hvor nyvalg finder sted. Alle i bestyrelsen var
enige om beslutningen.
Der skulle nedlægges 7 dagplejestillinger i forbindelse med etablering af 28 nye
vuggestuepladser. 2 dagplejere har selv sagt deres stilling op, 3 dagplejere skifter job
1/8 og overgår til beskæftigelse i nogle børnehuse, 1 dagplejer går i gang med betalt
uddannelse til oktober og 1 dagplejer er blevet sagt op med fratræden 31/12 2015.
Pjecen blev uddelt til alle fremmødte i bestyrelsen.
Per fortalte om kommunalbestyrelsens nye branding- og udviklingsstrategi, som
synliggøres i en kommende bog kaldet ”Vores Sted”.

4. Foredragsholder til forældremødet 8/10 2015.
 Foredraget ”Opdragelse – en nødvendighed for overlevelse” ved Marie Kraul og
Gerda Bruhn er aftalt,
 Forældremødet flyttes til Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Line fortalte, at der er indgået aftale med foredragsholderne og at forældremødet bliver
afholdt i Hvalsø Kulturhus, hvor alle faciliteter forventes at være bedre end i hallen ved
Osted Fri- og Efterskole.
Invitation til forældrene bør ligge klar til næste møde. Trine stiller sig til rådighed for
udarbejdelse af et udkast. Det vil være fint hvis der før ferien kan udsendes en
orientering til forældrene om mødet og hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen.

5. Budgetforbrug 2015 og budgetproces 2016.
 Budgetforbrug pr. 31/5 2015. Bilag vedlagt.
 Orientering om høringsprocessen for budget 2016. Bilag vedlagt.
 Proces- og tidsplan for budget 2016. Bilag vedlagt.
Dagplejens budgetforbrug med udgangen af maj måned synes at være i fin balance.
Høring om budget 2016 vil finde sted i perioden 3/9 til 22/9. Der vil blive afholdt et
informationsmøde for høringsberettigede parter inden høringen finder sted.
Proces- og tidsplan for budget 2016 blev taget til orientering.

6. Fremtidens bæredygtige børnetilbud i kommunen.
 Camp fandt sted den 27/5 på Allerslev Skole.
 Orientering fra mødet kan gives af Ida, Karin og Marianne.
 UBUs oplæg forventes at blive sendt i høring i perioden 10–30. juni
Karin og Marianne fortalte om mødet på Allerslev Skole, hvor udvalgsformand Carsten
Rasmussen gennemgik et forslag til hvordan udvalget mener at fremtidens bæredygtige
børnetilbud på skole- og dagtilbudsområdet kan komme til at se ud i kommunen.
Det blev aftalt at bestyrelsesmedlemmer fremsender input til formand Ida, som gør det
muligt for Ida at sende et høringssvar inden høringsfristens udløb

7. Næste møde.
 Næste møde er planlagt til torsdag den 3/9 2015.
Mødet afholdes 3/9 og det blev besluttet at indkalde suppleant for dagplejerne Marianne
Pedersen, Hvalsø samt suppleanter/stedfortrædere Jeanne Bjerrum, Kr. Såby og Lisbeth
Kindtler, Osted så alle kan få indsigt i forældrebestyrelsens arbejde.

8. Eventuelt.
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