3. oktober 2012

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge, personaleindgangen
Tid: Torsdag, den 27.09.2012 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Sanne Karina Lindahl-Dunton, næstformand Jannie S. Nielsen,
Tina V. Fellmann og Maria H. Thomsen
Dagplejere: Channie Højdorf
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson (ref.)
Afbud/fraværende: Forældrene Jane Runge og Dorthe Fuchs
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 11/6 2012.
Godkendt med den tilføjelse, at Maria deltog sammen med Sanne Karina og Jannie i
udarbejdelse af høringssvar til Kommunalbestyrelsen vedr. Dagtilbudsplanen 20122020.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
Formanden ønskede en orientering fra de forældre, som har deltaget i arbejdsgruppen
om en ny kost- og måltidspolitik i dagplejen. Jannie og Maria oplyste, at de har deltaget
i det første møde, der var arrangeret efter arbejdstid. Det næste møde - her i september
- foregik i dagtimerne, hvor de ikke havde mulighed for at deltage. Per oplyste, at
ernæringskonsulent Kirsten Mikkelsen Ravnbøl deltog i sidste møde og hvor det bl.a.
blev aftalt, at Dagplejen skulle komme med første udkast til en politik på området, som
Kirsten så vil gennemgå og kommentere.
Per oplyste, at der er solgt 8 reklameskilte ud af 9 skilte, som der skal til at finansiere
de 3 el-ladcykler, der er indkøbt og placeret i Gershøj, Gevninge og Hvalsø.
Line fortalte om hvad der havde været på programmet til dagplejens Pædagogiske Dag
i mandags. Der var især fokus på arbejdet i kommunens tværfaglige gruppe vedr.
præmatur børn (for tidligt fødte). Sundhedsplejersker, talepædagog, fysio- og
ergoterapeuter samt psykologer fra PPR havde alle indlæg på dagen og sidst på dagen
deltog rytmiklærere fra Musikskolen.
.
4. Budgetforbrug 2012 samt budgetforslag 2013.
Per orienterede om budgetforbruget med udgangen af august måned. Vi ligger pt.
1,16% over det forbrug som vi burde være på. Det drejer sig om ca. 480.000 kr. vi har
brugt for meget. Men da dagplejen – i løbet af 3 måneder – har reduceret vores
overforbrug med ca. 550.000 kr. tror vi på at overskridelsen vil blive indhentet i årets
sidste måneder.

Borgmesterens forslag til ændringer i budget 2013-2016 på dagtilbudsområdet blev
gennemgået. I aviserne fremgår det, at 23 ud af 25 kommunalbestyrelses medlemmer
kan tilslutte sig budgettet, så det forventes, at der afsættes 3 mio.kr. for at finansiere
tilpasning af organisationen for at sikre at besparelsen vedr. faldende børnetal samt
etablering af nye vuggestuepladser kan gennemføres. Der lægges op til en fortsættelse
af forsøgsordning med 3 gæstedagplejere i næste budgetår – men faktisk er der afsat 1
mio. kr. pr. år til en generel forhøjelse af dagplejens budget i årene fremover.
Til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene er der afsat 2,4 mio. kr. , som er kommunens
andel af den ½ milliard som folketinget har sat af til landets kommuner. Men samtidig
forventes udmøntning af den kommende dagtilbudsplan at foretage omprioriteringer på
dagtilbudsområdet. Næste år forventes det at give en besparelse på 4 mio. kr. og 1 mio.
kr. fremover.

5. Dagtilbudsplan 2012 - 2020.
Forslag til dagtilbudsplan har været sendt i høring og der er indkommet 43
høringssvar. Udvalget for Børn & Ungdom har udsat behandling af dagtilbudsplanen
til 9. oktober, hvor de vil komme med en indstilling til Kommunalbestyrelsen.
Til mødet i september måned havde administrationen indstillet følgende til godkendelse:
A. Ny ledelsesstruktur (uddannelsesforløb for ledere, nye bestyrelser samt evaluering
af virksomhedsstruktur)
B. Ressourcetildelingsmodel (ny tildelingsmodel hvor pengene følger barnet,
lønsumsstyring samt trappemodel for tildeling lønmidler)
C. Investeringsplan (retningslinje for samarbejde om lokaledeling i nyt børnehus,
hvor dagplejen skal dele lokaler med efterfølgende evaluering før nye
lokalefællesskaber etableres)
D. Puljeinstitutionerne (der udarbejdes forslag til nye aftaler, der bygger på reglerne
for selvejende institutioner, når ny ressourcetildelingsmodel er godkendt)
Bestyrelsen afventer hvad der vil komme af indstillinger fra UBU til
Kommunalbestyrelsen og vil herefter overveje om de vil sætte et læserbrev i aviserne.

6. Planlægning af forældremødet, mandag den 8/10 2012
Sanne Karina lagde op til at hele bestyrelsen kommer med bidrag til indholdet i den
beretning, der vil blive aflagt på forældremødet.
Det blev aftalt, at Sanne Karina leder hele mødet, som den gennemgående figur. Hun
byder velkommen til forsamlingen og præsenterer dagplejepædagogerne, som selv
fortæller hvor de fører tilsyn.
Herefter aflægger Sanne Karina sin beretning, som 3 deles: a) hyldes til dagplejerne, b)
dagplejens udvikling samt hvad bestyrelsen har haft fokus på og arbejdet med det sidste
år, c) afslutning skal være mere provokerende for at få forældrene gjort mere aktive,
måske etablering af et Netværk.
Ordet gives til Jannie, som vil styre valget til forældrebestyrelsen. Der skal vælges 3
personer til bestyrelsen og 6 stedfortrædere, Jane er villig til genvalg, hvorimod Dorthe
gerne vil være stedfortræder.
Efter pausen præsenterer Sanne Karina foredragsholderen og efter hendes optræden
orienteres forsamlingen om hvem der blev valgt til bestyrelsen og hvem der blev
stedfortrædere.
Det blev aftalt at hele bestyrelsen mødes kl. 18, så der er tid for den sidste koordinering
af aftenens program og afvikling.
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7. Næste møde.
Næste møde holdes torsdag, den 29/11, som er et konstituerende møde, hvor der skal
vælges ny formand og næstformand mm.

8. Eventuelt.
Intet under dette punkt.
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