2. december 2014

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Tirsdag, den 18.11.2014 kl. 18.30 – 21.00
Forældre: Ida Holst, Lillian Andersen, Malene Skovsgaard, Anja Petersen
og Tine Olsen
Dagplejere: Channie Højdorf og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Afbud fra: forældrerepræsentant Trine Allesch
___________________ ______________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af bestyrelsesmedlemmer
 Liste over bestyrelsens sammensætning er tidligere udsendt.
Dagsordenen blev godkendt.
Der blev iværksat en runde, hvor alle præsenterede sig for hinanden.
2. Godkendelse af referat af møde den 4/9 2014.
 Referat vedlægges.
Godkendt.
3. Valg af formand og næstformand.
 Valg af formand og næstformand skal ske blandt forældrene i bestyrelsen
 Vejledning om forældreindflydelse i dagplejen samt styrelsesvedtægt og
forretningsorden vil blive uddelt på mødet.
Som formand for forældrebestyrelsen blev Ida Holst (tidl. Thomsen) genvalgt.
Næstformand blev Malene Skovsgaard.
Det blev aftalt, at udleveret vejledning om forældreindflydelse i dagplejen,
styrelsesvedtægt samt forretningsorden sættes på dagsorden og drøftes i næste møde.
.
4. Budgetforbrug 2014 samt budget 2015.
 Budgetforbrug pr. 31/10 2014. Bilag er vedlagt.
 Budget for 2015 samt forslag til hvordan vi kan opnå økonomisk balance er
udarbejdet og vedlagt.
Per gennemgik kort dagplejens budgetforbrug, som viser et forventet stort
merforbrug. Det hænger sammen med at personaletilpasningen er sket hen over året
– men budgetmæssigt er forudsat sket ved årets start.
Det vedtagne budget for 2015 indebærer, at dagplejen må iværksætte nogle
spareinitiativer for at opnå driftsmæssig økonomisk balance. Forslaget bygger på
afskedigelse af dagplejere og driftsreduktioner over hele linjen.
Lillian finder at det er ærgerligt, at der skæres en af 2 pædagogiske dage væk. Der
var andre som tilkendegav, at det var ønskeligt at der fortsat var frie pladser til
rådighed for at sikre, at dagplejen kan deltage aktivt i projektet om de sensitive og
præmature børn m.fl., svarende til den hidtidige indsats.

5. Planlægning af dialogmøde samt høringssvar til Udvalget for Børn & Ungdom.
 Der er aftalt dialogmøde med UBU på rådhuset i Lyndby den 19/11 kl. 19.15 (Ændret)
 Høringssvar om tilpasninger på dagtilbudsområdet skal indsendes senest 28/11.
 Tilmeldte børn i dagplejen, kapacitetsoversigt pr. 1/11 2014, er vedlagt
 Antal børn hos dagplejere, som UBU vil afskedige vil blive udarbejdet til mødet
 Antal børn, der har søgt plads i dagplejen vil blive udarbejdet til mødet
 Antal børn, der søges plads til i vuggestuerne vil blive udarbejdet til mødet
Formanden bød op til en brainstorming om hvilke emner det kunne være relevant at gå i
dialog med Udvalget for Børn & Ungdom om. På baggrund af hendes noter blev der
udarbejdet nogle områder, som det enkelte medlem af forældrebestyrelsen kunne bruge
ved næste dags dialog med UBU. Overskrifterne i notatet blev – Dagplejens styrker,
Økonomi, Politisk beslutning, Bevarelse af det lokale liv, Fremtiden samt Alternative
forslag. (se vedlagte notat)
6. Næste møde.
 Forslag til mødeplan for 2015 vil blive forelagt på mødet.
Forslaget til mødeplan for 2015 blev vedtaget med tilføjelse af yderligere et møde i
bestyrelsen den 3/9 2015
7. Eventuelt.
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