23. april 2013

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge, personaleindgangen
Tid: Torsdag, den 7.3.2013 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Tina V. Fellmann, Maria H. Thomsen, Maria Meyer og Morten P. Olsen.
Dagplejere: Karin T. Johansen og Channie B. Højdorf
Leder af dagplejen: Per Eriksson (ref.)
Afbud/fraværende: Forældrerepræsentanter Jannie Baltzersen og Jane E. Runge samt
dagplejepædagog Line Blinkilde
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 29/11 2012.
Godkendt.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
 Næstformand Maria Thomsen ledede bestyrelsesmødet efter formanden havde
meddelt at hun havde trukket sig.
 Maria gav bestyrelsen en fyldig orientering om hvad der havde været diskuteret i et
dialogmøde, som Lejre Kommune havde inviteret til om inklusion i Kulturhuset i
Hvalsø. Inklusionsvisionen omhandler det enkelte menneskes ressourcer,
udfordringer for fremtidsmuligheder. Der skal plads til mangfoldighed og vi skal
kunne favne forskellighed, hvilket er en forudsætning for livskvalitet. Gennem vores
adfærd og kommunikation tydeliggøres vort menneskesyn og vi skal arbejde aktivt
for at skabe berigende fællesskaber for børn, unge og voksne.
 Forældre ophører normalt som medlem af forældrebestyrelsen, når deres barn
ophører i dagplejen. For at sikre kontinuitet er der mulighed for at fortsætte frem til
næste valg, hvis bestyrelsen er enig herom, jfr. Styrelsesvedtægtens § 5. Formand
Jannie har meddelt at hun ønsker at stoppe, hvorimod næstformand Maria er villig
til at fortsætte, hvilket bestyrelsen accepterede..
 Revideret udkast til ny forretningsorden blev gennemgået og godkendt, dog blev der
givet udtryk for at dagsordenen godt må udsendes på mail.
 Materiale vedr. salg af reklameplads på en ladcykel blev udleveret på mødet. Ved
salg af reklamepladser på 3 af ladcyklens sider kan der indkøbes en ladcykel..
 Fortegnelse over mulige foredragsholdere til efterårets forældremøde blev uddelt og
drøftet. Det blev aftalt at hvert bestyrelsesmedlem prioriterer 3 foredragsholdere
som indsendes til Per, som søger at få lavet aftale med en foredragsholder, som har
fået mange stemmer.

4. Status vedr. dagtilbudsplanen 2012-2020.
Kommunalbestyrelsen har frigivet en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til indretning af
12 vuggestuepladser i Møllehuset i Kr. Sonnerup.

Kommunalbestyrelsen har samtidig frigivet en anlægsbevilling på 300.000 kr. til
indretning af legestue i Fuglemarken for alle børn og dagplejere i Kr. Såby området.
Nyhedsbrevet til alle forældre med børn i dagtilbud fra Centerchef Dennis Danielsen
om status på udmøntning af Dagtilbudsplanen blev taget til efterretning
Per oplyste, at pædagogisk leder i dagplejen, Marianne Løjesbjerg er udlånt og
midlertidigt konstitueret som fællesleder for 4 daginstitutioner i kommunens nordlige
område, indtil der bliver ansat en fællesleder i området.

5. Forventet regnskab 2012 samt budget 2013-2016.
Dagplejens regnskabsforbrug i 2012 forventes at blive på 41.107.860 kr., hvilket er et
mindre forbrug på 235.440 kr. i forhold til budgettet svarende til en forbrugsprocent på
99,43.
Budgetforbruget i 2013 er opgjort for den første måned med en forbrugsprocent på
9,81, hvilket er 1,5 % for meget, men kan forklares ved at der i denne måned er 6
opsagte dagplejere, der ophører og som har fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelse,
feriegodtgørelse mm. På sigt forventes overskridelsen at blive reduceret.
Kommunalbestyrelsens trykte budget for 2013 med bemærkninger vedr. dagplejen blev
taget til efterretning. Dagplejens samlede budget lyder på 35,840 mio. kr. Heraf udgør
lønrammen 34,395 mio. kr. og driftsrammen 1,445 mio. kr.

6. Principper for anvendelse af budget til beskæftigelsesmaterialer/legetøj samt
rådighedsbeløb for legestuegrupper.
Karin og Per fortalte om de drøftelser, der havde fundet sted i et møde med
dagplejernes gruppeledere den 28/2 2013, hvor der fremkom mange forslag til
ændringer af eksisterende måde at forvalte de midler, der afsat i budget til køb af
legetøj og beskæftigelsesmaterialer mm. hos den enkelte dagplejer såvel som i
legestuen. Efterfølgende skulle Lokaludvalget for Dagplejen fastlægge nogle nye
fordelingsprincipper. LU har besluttet at lade Karin, Charlotte og Per udarbejde et sæt
nye spilleregler for området. Til næste møde vil forslaget blive forelagt.
De nugældende fordelingsprincipper er fastlagt i budget 2013 således:
Der kan søges fra en central legetøjspulje på 22.500 kr. og hver dagplejer må købe
legetøj for 600 kr. Den enkelte legestuegruppe råder over forskellige beløb, alt efter
hvor mange dagplejere, der er i gruppen. Der er afsat et grundbeløb på 2.500 kr. med
et tillæg på 400 kr. for hver dagplejer i legestuegruppen. Alle beløb er ekskl. moms.

7. Næste møde.
Ny mødekalender blev udleveret og næste møde er planlagt til torsdag, den 6/6 2013.

8. Eventuelt.
I næste møde skal der vælges ny formand og evt. næstformand og første stedfortræder
indkaldes til mødet.
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