19. oktober 2011

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Hvalsø Legestue, Sandbechs Allé 2, 4330 Hvalsø
Tid: Tirsdag den 20.09.2011 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Monica Rasmussen, Charlotte Rundqvist, Kim Kristoffersen,
Nicolai Frederiksen, Jane Christensen
Dagplejer og leder: Channie Højdorf og Per Eriksson
Afbud/fraværende: Tina K. Pedersen og Sophia Dankelev
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 14/6 2011.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
Monica og Channie fortalte hver især om deres oplevelser af borgermødet, som blev
afholdt af BUPL på Hvalsø skole. Her fremlagde fagforeningen deres forslag til
hvordan dagtilbudsstrukturen i kommunen kunne komme til at se ud i fremtiden.
Hovedbudskabet var etablering af store 0-6 års institutioner med så mange
vuggestuepladser, at dagplejen næsten blev nedlagt. Mødet havde en meget stor
deltagelse af kommunens dagplejere. Det var Monicas opfattelse at det var et
ligegyldigt møde, da der ikke var politikere til stede under hele mødet.

4. Evaluering af dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom.
Forældrebestyrelsens møde med UBU indeholdte bl.a. drøftelser om gæstedagplejere,
heldagslegestuer, el-ladcykler med reklamer. Både Monica, Kim og Channie fandt at
det have været et godt dialogmøde, hvor der blev lyttet til forældrebestyrelsens indlæg.
Per kunne supplere med at UBU i deres efterfølgende møde godkendte, at der
igangsættes et projekt for etablering af en samlet heldagslegestue i Ejby/Kirke
Sonnerup området. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling afventer en samlet
dagtilbudsplan.

5. Budgetforbrug 2011 og budgetforslag 2012-2015.
Per oplyste, at budgetforbruget pr. 31/8-11 viser et merforbrug 2,45% på lønområdet
svarende til 1,1 mio. kr. Men hvis vi ser på dagplejens samlede forbrug af løn- og
driftsudgifter er merforbruget på 1,21% svarende til ca. 580.000 kr. Virkningen af de
besluttede afskedigelser vil komme til at slå igennem resten af året, så det forventes at
budget og regnskab kommer i balance ved årets udgang.

Kommunalbestyrelsen har udsendt budgetforslag 2012-2015 til høring inden
vedtagelse. Forslaget indeholder bl.a. en generel rammebesparelse på ca. 2% af alle
virksomhedernes budgetter. For dagplejens vedkommende drejer besparelsen sig om
828.000 kr. Det var Monicas opfattelse at der ikke var grundlag for at
forældrebestyrelsen sender et høringssvar, da besparelsen er på niveau med det
forslag, som blev taget af bordet sidste år for at virksomhederne kunne få et år mere til
at finde besparelsen.

6. Projekt - "Ladcykler med reklamer".
Kommunens juridiske kontor har udarbejdet en standard lejekontrakt for salg af
reklameplads. Dagplejen har lavet en tillægskontrakt til lejekontrakten, som præciserer
mulighederne for salg af 3 reklamepladser på siderne af en el-ladcykel.
Forældrebestyrelsen ønskede at lejekontrakt med tillægskontrakt samt billede af elladcyklen skulle fremsendes på mail til hele bestyrelsen. Ligeledes skulle et notat, der
blev fremsendt til UBU inden den politiske stillingtagen og godkendelse om salg af
reklamer, ligeledes fremsendes. Forældrebestyrelsen vil på den baggrund besøge
forskellige virksomheder for salg af reklamepladser. Hvis der bliver mulighed for at
købe nogle el-ladcykler, så vil Monica tage kontakt til pressen for at fremvise en elladcykel med reklamer. Det kan måske få andre firmaer til at blive interesseret i at købe
lignende reklamepladser.

7. Planlægning af forældremødet mandag, den 24/10 2011.
Aftenens arrangement med valg til bestyrelsen blev drøftet. Overskrifterne til
formandens beretningen bør bl.a. indeholde punkter som salg af reklameplads på elladcykler, 3 stillinger som gæstedagplejer, muligheder for etablering af heldagslegestue
fælles for dagplejere i Ejby og Kr. Sonnerup området og hvad der i øvrigt har været
drøftet på bestyrelsens møder i årets løb.
Charlotte var villig til at udarbejde indbydelsen til forældremødet, hvor der kommer
nogle medarbejdere fra fødevarestyrelsens rejsehold og præsenterer de seneste
anbefalinger om mad, måltider og motion til småbørn.

8. Næste møde.
Næste møde (konstituerende møde) er planlagt til tirsdag, den 29/11 2011. Det blev aftalt
at holde mødet i Osted legestue, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre.

9. Eventuelt.
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