4. juni 2012

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge i mødelokale 1
Tid: Onsdag den 25.04.2012 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Næstformand Jannie S. Nielsen, Jane E. Runge, Tina V. Fellmann og Maria
H. Thomsen.
Dagplejere: Tina K. Pedersen (TR) og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson (ref.)
Afbud fra forældre: Formand Sanne Karina Lindahl-Dunton og Dorthe Fuchs
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
Næstformanden ledte mødet. Dagsordenen blev godkendt og der blev lavet en runde,
hvor alle præsenterede sig for hinanden og de nye forældrerepræsentanter Tina og
Maria blev budt velkommen.
De nye forældrerepræsentanter fik udleveret dagplejens Styrelsesvedtægt samt et skriv
om hvordan arbejdet i en forældrebestyrelse fungerer.

2. Godkendelse af referat af møde den 8/2 2012.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
 Dagplejekontoret har færdigredigeret pjecen ”I Dagplejen er der tid…”, der blev
uddelt. Pjecen, som skal synliggøre den kommunale dagpleje, skal inspirere
kommende forældre til at ønske plads i dagplejen. Pjecen vil blive lagt forskellige
steder, hvor vi forventer at vordende forældre kommer.
 Dagplejekontoret oplyste, at der er få firmaer, som har sagt ja til at købe
reklameplads på de ladcykler, der ønskes indkøbt til alle dagplejernes legestuer.
Der er bestilt 3 ladcykler og leverandøren oplyser, at cyklerne først kommer til
landet den 22/5, hvorefter de skal samles før de kan leveres for påsætning af
reklameskilte. Legestuerne i Gershøj og Gevninge er de første, som får råderet over
disse ladcykler.
 Forældrebestyrelsen er indbudt til dialogmøde med Udvalget for Børn & Ungdom
den 8/5 kl. 19-21 sammen med forældrebestyrelserne i de kommunale og selvejende
dagtilbud i kommunen. Mødets tema er Dagtilbudsplan 2012-2020. Der var 4
forældrerepræsentanter, som tilkendegav, at de havde mulighed for at deltage i
dialogmødet.
 Dagplejens Dag finder i år sted den 9/5, hvor der i flere legestuer og andre steder i
kommunen vil foregå en hel del aktiviteter med børnene ud fra årets tema, som
blev: ”Grøn Dag i Dagplejen. Lad det spise og lad det gro.”

4. Budgetforbrug 2012.
En gennemgang af dagplejens budgetforbrug - efter årets 3 første måneder - viser en
samlet udgift på 10,5 mio. kr., hvoraf de 10,3 mio. kr. er lønudgifter. Der er altså
forbrugt 25,46% af dagplejens samlede budget, hvilket er lidt i overkanten. Men det
forventes at budgettet kommer mere i balance når vi kommer lidt længere frem.

5. Dagtilbudsplan 2012 - 2020.
Dagtilbudsplanen var udsendt som bilag til dette punkt bilagt det dagsordenspunkt, som
Udvalget for Børn & Ungdom behandlede den 10/4 2012. På dette møde indstillede
Udvalget nogle ændringsforslag til koncerndirektionens indstillinger. Det forventes, at
Kommunalbestyrelsen i slutningen af april måned vil sende Dagtilbudsplanen i høring
blandt alle forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet m.fl.
Der var flere punkter i planen, som bestyrelsen spurgte ind til, men udarbejdelse af et
egentligt høringssvar afventer afholdelse af dialogmødet med Udvalget for Børn &
Ungdom.

6. Næste møde.
Næste møde var planlagt til den 21/6, men efter dialogmødet med Udvalget for Børn &
Ungdom er det blevet aftalt, at flytte mødet frem til den 11/6 for at forældrebestyrelsen
kan nå at drøfte hvilket høringssvar de ønsker at sende vedr. Dagtilbudsplanen

7. Eventuelt.
Jannie bad om at få tilsendt materiale og lejekontrakt ved salg af reklamer på ladcykler,
så hun evt. kan bruge materialet ved kontakt med nogle selvstændige eller firmaer.
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