5. december 2012

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge, personaleindgangen
Tid: Torsdag, den 29.11.2012 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Jannie Baltzersen, Jane E. Runge, Tina V. Fellmann, Maria H. Thomsen
og Morten P. Olsen.
Dagplejere: Karin T. Johansen og Channie B. Højdorf
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson (ref.)
Afbud: Maria Meyer, forældrerepræsentant
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer.
Dagsordenen blev godkendt og der blev holdt en præsentationsrunde af dem der var til
stede i mødet.

2. Godkendelse af referat af møde den 27/9 2012.
Referatet blev godkendt.

3. Valg af formand og næstformand.
 Tidligere næstformand Jannie orienterede om hvad bestyrelsen havde arbejdet med i
forældrebestyrelsen sidste år. Der var især fokus på Dagtilbudsplanen frem til 2020.
 Valg af formand og næstformand skulle vælges blandt forældrerepræsentanter i
bestyrelsen. Jannie Baltzersen blev valgt til formand med Maria Thomsen som
næstformand

4. Generelle emner til drøftelse
 Vejledning af 6/5 2009 om forældreindflydelse i dagplejen blev gennemgået og
drøftet.
 Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen blev gennemgået og drøftet.
 Forretningsorden for forældrebestyrelsen blev gennemgået og der var enighed om
at sekretæren tilretter forretningsordenen efter drøftelsen og at den forelægges på
ny i næste møde.
 Dagtilbudsplanen 2012-2020 blev drøftet med udgangspunkt i det nyhedsbrev, der
er udsendt til alle forældre.
.
5. Budgetforbrug 2012 samt budgetforslag 2013.




Per gennemgik dagplejens budgetforbrug pr. 31/10 2012, som viser et lille
merforbrug på lidt over 46.000 kr., hvilket svarer til en overskridelse af budgettet
på 0,11 %. Ved seneste budgetopfølgning har dagplejen oplyst at de forventer at
dagplejen på både løn- og driftsrammen vil komme ud med et lille overskud på ca.
200.000 kr.





Per fremlagde et budget for 2013, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det er
formelt ikke udsendt til virksomhederne endnu, men tallene bygger på
informationer fra servicecenteret i Allerslev. Den samlede lønramme forventes at
blive på 34,214 mio. kr. og en driftsramme på 1,626 mio. kr., altså et samlet budget
på 35,840 mio. kr. Antallet af dagplejepladser er faldet fra 396 til 343 pladser og
antallet af dagplejere er faldet fra 111 personer til 96 personer.
Per gennemgik det udsendte forslag til anvendelse af driftsrammen i 2013, som
starter med at blive reduceret med 181.000 kr., som følge at en rammebesparelse,
som blev aftalt i budget 2012. Det resterende budget på 1.445.000 kr. tænkes
anvendt således:
-Uddannelse- og foredragsudg. (dagplejere, forældre og pædagoger) – 380.000 kr.
-Administrations- og befordringsudgifter (dagplejere og pædagoger) – 213.000 kr.
-Aktivitetsbaserede udgifter (dagplejebørn, dagplejere og legestuer) - 797.000 kr.
-IT, telefon, printer samt serviceydelser (dagplejekontoret og legestuer) - 55.000 kr.
Det fremlagte budget blev godkendt efter gennemgang af de enkelte poster.
Per oplyste at Koncerndirektionen har indført udgiftsstop frem til 11/12 2012, hvor
økonomiudvalget vil drøfte forslag til driftsbesparelse i hele kommunen på 6,4 mio.
kr. for at opnå balance i forbruget ved årsregnskabet afslutning.

6. Evaluering af forældremødet den 8/10 2012
 Der blev givet udtryk for at forældremødet gik tilfredsstillende, nogle ting i
programmet forløb bedre end andre. Der var dog helt enighed om at
hjerneforskeren Anne E. Knudsen gjorde det rigtigt godt.
 Med henblik på at bestille en foredragsholder til næste års møde skal vi være tidligt
ude, så de ikke bliver booket til anden side. Dagplejekontoret havde medbragt nogle
forslag, men det blev aftalt at undersøge om der findes nogle foredragsholdere, der
har nogle temaer som handler om piger contra drenge, sensitive børn, samlivet i
børnefamilier. Line og Per laver en fortegnelse og sender dem ud til alle i
bestyrelsen, som tilbagesender en prioriteret liste over dem som den enkelte ønsker
skal holde foredrag.

7. Næste møde.
Dagplejekontoret havde lavet forslag til hvilke tidspunkt er i 2013, der kunne holdes
forældrebestyrelses- og forældremøder. Det blev aftalt at flytte mødet i juni frem en uges
tid. En revideret møde- og kursuskalender sendes først ud sidst på året, når vi kender
datoer for afvikling af nogle kurser.

8. Eventuelt.
 Dagplejekontoret flytter fra rådhuset i Lyndby til Skolevang 2 i Kr. Sonnerup den
18. og 19. december 2012.
 Per oplyste, at ledige stillinger i hele kommunen vil blive slået som AKUT-job
fremover.
 Det blev aftalt, at Per i januar måned 2013 udsender materiale om salg af
reklameplads på ladcykel, for at bestyrelsen kan undersøge om der er større eller
mindre firmaer, der er villig til at købe reklameplads i starten af det nye år.
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