26. juni 2012

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre, personaleindgangen
Tid: Mandag den 11.06.2012 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Sanne Karina Lindahl-Dunton, næstformand Jannie S. Nielsen,
Jane E. Runge, Maria H. Thomsen og Dorthe Fuchs.
Dagplejere: Channie Højdorf
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson (ref.)
Afbud fra: Forældrerepr. Tina V. Fellmann
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt evt. præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
Dagsordenen blev godkendt og alle præsenterede sig, så de nye medlemmer i
forældrebestyrelsen fik styr på hvem de sidder sammen med.

2. Godkendelse af referat af møde den 25/4 2012.
Referatet blev godkendt.

3.

Nyt fra formand og dagplejekontoret.
 Per orienterede om salg af reklamer på el-ladcykler. Der er stort ønske om at få en
ladcykel til hver legestue, som kan udlånes på skift blandt dagplejere og deres børn.
Indtil videre er der solgt 7 reklamer. Der skal 3 solgte reklamer til at finansiere køb
af 1 el-ladcykel. De 2 første el-ladcykler bliver placeret hos dagplejere i
Sæby/Gershøj og i Gevninge.
 Sanne Karina oplyste, at hendes datter ophører i dagplejen medio juli, hvilket
normalt indebærer, at man går ud af bestyrelsen. Men i Styrelsesvedtægten § 5
fremgår det, at man kan fortsætte frem til næste valg, hvis hele bestyrelsen er enige.
Bestyrelsen godkendte at Sanne Karina kan fortsætte frem til næste valg.
 Pjecen – Lejre /Den Økologiske Kommune - som er udgivet af Lejre Kommune og
Danmarks Naturfredningsforening, blev uddelt til bestyrelsen til orientering.
 Dagplejekontoret oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
dagplejere og dagplejepædagoger, der skal arbejde med at lave en kost- og
måltidspolitik for dagplejen. Der er stort ønske om at få en repræsentant fra
forældrebestyrelsen i denne arbejdsgruppe. Det blev aftalt, at forældrene Jannie og
Maria deltager i de kommende planlagte møder.
.

4. Budgetforbrug 2012 samt budgetforslag 2013.
 Per oplyste, at dagplejens budgetforbrug med udgangen af maj måned var på ca.
18,3 mio. kr., hvilket ligger ca. 2½ procent over det forbrug som det burde være på.
Der er en forventning om i løbet af året at især lønudgifterne vil blive mindre som
følge af 6 dagplejere er ophørt/ ophører i deres job i perioden april til juni måned.
 Kommunens seneste befolkningsprognose viser fortsat fald i børnetallet, hvilket vil
resultere i en budgetnedsættelse på 5½ mio. kr. og behov for at mindske kapaciteten
i dagplejen. Det kan medføre, at vi i løbet af juni måned skal afskedige de første
dagplejere og når dagtilbudsplanen vedtages vil der ligeledes skulle afskediges
dagplejere, hvis der etableres flere vuggestuepladser. Det kan betyde, at der i
september måned igen skal ske personaletilpasninger. Der blev uddelt et brev, som
vil blive udsendt til alle forældre med børn i den kommunale dagpleje, hvor der vil
blive orienteret om de kommende personalereduktioner og hvad det kan betyde for
børn og forældre, der bliver berørt heraf.

5. Dagtilbudsplan 2012 - 2020.
Centerchefen for Dagtilbud Dennis Danielsen har den 3/5-12 udsendt høringsbrev
sammen med forslag til en dagtilbudsplan med anbefalinger fra Udvalget for Børn &
Ungdom til kommentering blandt alle forældrebestyrelser inden for småbørnsområdet.
Sanne Karina og Jannie havde til mødet nedfældet diverse tanker og et bud på et
høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen endte dog med at lave en brainstorm,
hvor der kom bud på hvad der skulle indgå i et høringssvar. Der fremkom følgende
hovedoverskrifter:
1.
Statistik – teori versus fakta
2.
Bestyrelsens fælles holdning
3.
Hygiejne og rengøringsstandarden
4.
Den kommunale dagplejeordning sultes ihjel
5.
Kommunal holdning til private børnepassere efterlyses
6.
Fysiske rammer
7.
Succeskriterie for personalet på tværs af virksomheden
8.
Dagplejens force
Bestyrelsens medlemmer skulle med udgangspunkt i ovenstående komme med udsagn og
kommentarer til formanden på en konstruktiv og positiv måde. Sanne Karina vil på den
baggrund lave et høringssvar, som sendes til kommentering inden fremsendelse af
bestyrelsens svar den 15/6-12.
Læs høringssvaret fra forældrebestyrelsen vedr. dagtilbudsplanen. Gå ind på
hjemmesiden: www.lejre.dk/dagplejen og tryk på ikonet Forældrebestyrelsen i
Dagplejen. Ved siden af forældrebestyrelsens mødereferater ligger høringssvaret. Link:
http://www.lejre.dk/media/Høringssvar_fra_forældrebestyrelsen_i_dagplej.docx

6. Næste møde.
Næste møde er planlagt holdt torsdag, den 27/9 2012, hvilket blev fastholdt af
forældrebestyrelsen.

7. Eventuelt.
Intet under dette punkt
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