14. oktober 2014

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Torsdag, den 4.9.2014 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere - Forældre: Ida Thomsen, Maria Meyer og Malene Skovsgaard.
Dagplejer: Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Afbud: Dagplejer Channie Højdorf og forældrerepræsentanter Caroline Pilemann,
Diana Thorsen og Lillian Andersen
________________________________________________________________________________________________
_
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 12/6 2014.
 Referat vedlægges.
Godkendt.

3. Emner til drøftelse fra formand og dagplejekontoret.
 Status på opfølgning af dialogmødet med UBU. Har udvalget givet en udmelding
og /eller en positiv historie om dagplejen
 Forældrebestyrelsens initiativer vedr. gode historier om dagplejen.
 Orientering om afholdelse af Babycafe i Kr. Hyllinge og Osted legestuer.
Udvalgsformand Carsten Rasmussen har holdt hvad der blev lovet i dialogmødet
mellem bestyrelsen og udvalget. Der har været en positiv historie - set med
dagplejens briller - i aviserne.
Forældrebestyrelsen har fulgt op med positive historier på Facebook samt ændring
af navn på Facebookgruppen, der støtter dagplejen. Men vi mangler stadig at lave
artiklen, hvor dagplejens fordele skal fremhæves. Der bliver fulgt op på status.
Per fortalte om afholdelse af de første babycafeer i 2 legestuer. Der har været
artikler i lokalaviserne om begivenheden og Karin Johansen har været rundt med
flyer til alle forældre, som har født børn i første halvår af 2014 – ca. 92 adresser.
Fremmødet var 9 forældre i Kr. Hyllinge og 2 forældre i Osted. Næste forsøg vil
finde sted i uge 44, hvor 3 legestuer kommer i spil.

4. Årsberetning samt indbydelse til forældremødet 27/10 2014
 Aftale indhold i formandens beretning, kandidatopstilling, afholdelse af valg samt
aftale hvordan forældremødet bør afvikles.
Det blev aftalt, at Ida laver invitation/indbydelse, som dagplejerne uddeler til deres
forældre.

Line kunne oplyse, at der nu er lavet aftale med børneergoterapeut Connie Nissen
fra Næstved, som kommer med et foredrag om sansemotorik set fra forskellige
indfaldsvinkler.
Ida vil i samråd med forældrerepræsentanter lave en beretning. På mødet kom
forskellige forslag til indhold i beretningen, ligesom det blev foreslået at det kunne
overvejes at skabe rum for en interviewrunde, hvor forældre kunne rette spørgsmål
til bestyrelen og ledelsen af dagplejen. Det blev aftalt, at Per skal kontakte de
nuværende stedfortrædere, der har børn i dagplejen for at høre om de er
interesseret i at stille op, når der skal vælges nye repræsentanter til bestyrelsen. Ida
informeres om resultatet af denne undersøgelse.
Forældremødet holdes som hidtil i hallen ved Osted Fri- og Efterskole.

5. Dagplejens økonomi i 2014 samt høring af budgetforslag 2015 - 2018
 Budgetforbrug 2014 pr. 31/7 2014. Bilag vedlægges.
 Budgetforslag 2015-18 forventes at blive sendt til høring i perioden 4/9-19/9 2014.
Økonomiudvalgets 2 behandling af budgettet sker den 1/10 og endelig behandling
i Kommunalbestyrelsen finder sted 9/10 2014.
Forbrugsprocenten på 8 måneder bør optimalt være på 67 %, men desværre ligger
dagplejens for brug på 81 %. Det betyder, at dagplejen formentlig kommer til at
overskride det samlede budget med et beløb, der ligger tæt på 5 mio. kr. Selvom 4
dagplejere ophører med udgangen af oktober måned vil disse løn besparelser reelt
først slå fuldt igennem i 2015.
Det blev aftalt, at Ida udarbejder forslag til et høringssvar fra bestyrelsen til det
fremsendte budgetforslag 2015-18. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes komme med
kommentarer til Ida.

6. Visionsworkshop om udvikling af scenarier for skole og dagtilbud
 Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess vil den 27/8 2014 præsentere deres forslag,
som vil blive forelagt Udvalget for Børn og Ungdom til politisk behandling..
 Bestyrelsen vurderer om forslagene giver anledning til at komme med udsagn til
en efterfølgende høringsrunde, som må forventes iværksat.
Det forventes at Direktionen foreslår Udvalget for Børn & Ungdom, at der
a) Etableres et kort forløb (inden årets udgang) hvor der tages stilling til hvordan
der brutto (netto) kan spares 2,7 mio. kr. (2,0 mio. kr.) ved at sammenlægge
eller nedlægge nogle små børnehaver,
b) Etableres et længere forløb (inden næste års budgetvedtagelse) hvor Udvalget
foreslår 2-3 scenarier om hvordan kommunens fremtidige skole- og dagtilbud
kan udvikle sig. Disse scenarier foreslås at blive sendt i høring blandt
brugerbestyrelser, lokaludvalgene, borgermøder m.fl. først i 2015.
Det blev aftalt, at bestyrelsen afventer hvad Udvalget for Børn & Ungdom beslutter
og følger op på sagen i næste møde.
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7. Fremtidens Dagtilbud.
 Status og køreplan for forberedelse og afprøvning af udviklingsprogrammet –
Fremtidens Dagtilbud.
 Indsamling af kontaktoplysninger på alle forældre med mailadresser og
telefonnummer.
Fremtidens Dagtilbud, der er et 2-årigt forskningsprojekt som nogle daginstitutioner
og dagplejen deltager i, er nu gået i gang. For dagplejen drejer det sig om 2
legestuegrupper i Hvalsø, 1 gruppe i henholdsvis Osted, Kr. Hyllinge og Kr.
Sonnerup. Starten har været meget tidskrævende og frustrerende for de deltagende
dagplejere og pædagoger. Enkelte har været på kursus i hvordan man arbejder med
de pædagogiske læreplaner, men der mangler tilstrækkelig undervisning i brug af
iPads og de forskellige skemaer, som skal udfyldes i det system som Rambøll har
etableret.
Forældre til de børn, som deltager i udviklingsprogrammet er blevet bedt om at oplyse
mailadresse og telefonnummer i forbindelse med fremsendelse af spørgeskema, som er
en del af projektet.

8. Næste møde.
 Næste møde er planlagt holdt, torsdag den 2/10 2014.
Det blev besluttet at aflyse den planlagte mødedag.

9. Eventuelt.
Der blev talt om trafikveste til børn i dagplejen, da nogle daginstitutioner i klæder
alle børn trafikveste, når de er på tur og udenfor deres institution. Aftalt at det
undersøges om vi kan komme billigt til nogle veste.
Det blev oplyst, at alle legestuer (dagplejere og børn) i løbet af november 2014 og
igen i januar 2015 får besøg af nogle bevægelseskonsulenter fra Rejseholdet fra
Fødevarestyrelsen. De har et projekt kørende om børns lege og bevægelse, hvor
dagplejerne kan blive inspireret til bevægelse ved brug af redskaber, som findes i
legestuen.

Side 3 af 3

