17. juni 2011

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge - mødelokale 1
Tid: Tirsdag den 14.06.2011 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Monica Rasmussen, Charlotte Rundqvist, Kim Kristoffersen, Sophia Dankelev
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
Afbud fra forældrerepræsentanter: Nicolai Frederiksen og Jane Christensen
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til ny forældrerepræsentant.
Dagsordenen blev godkendt og der var en præsentationsrunde, da Sophia er ny
forældrerepræsentant i bestyrelsen.
2. Godkendelse af referat af møde den 2/5 2011.
Referatet blev godkendt.
3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
Per orienterede om den personaletilpasning, der i april, maj og juni måned har fundet
sted. Det faldende børnetal og tilgangen af nye private børnepassere har medført, at
dagplejen i løbet af året tager afsked med 11 dagplejere. Nogle dagplejere har valgt at
sige deres stilling op, andre går på efterløn eller pension, så slutresultatet blev at
ledelsen har afskediget 5 dagplejere i år.
Per orienterede om Udvalget for Børn og Ungdoms behandling af et forslag til et
forsøgsprojekt, som skulle give en forbedring af gæstedagplejeordningen. Ledelsen af
dagplejen havde udarbejdet en beskrivelse med økonomioplysninger om etablering af
gæstedagplejepladser i daginstitutioner, et gæstedagplejehus og ansættelse af 3
gæstedagplejere. Udvalget besluttede at der må laves et forsøgsprojekt på 1 år, hvor
dagplejen må ansætte 3 dagplejere for at afprøve om denne løsning kan forbedre
gæstedagplejeordningen. Ledelsen har besluttet at projektet først igangsættes efter
sommerferien og vi starter med at slå disse midlertidige stillinger op, først ved kontakt
til de afskedigede dagplejere, herefter spørger vi nuværende ansatte om de vil prøve
denne arbejdsform og hvis vi ikke får stillingerne besat i de områder, som kan være
relevant, vil vi formentlig slå dem op i ugeaviserne.
Monica anbefalede at der blev skabt mulighed for at forældrene kan besøge de
kommende gæstedagplejere, før den første placering af deres barn finder sted.
4. Budget 2011 og 2012.
.
Budgetforbruget pr. 31/5 2011 blev gennemgået. Vi kan konstatere at vi i øjeblikket har
et merforbrug på ca. 5%. Det er ledelsens opfattelse, at det bl.a. skyldes at der mangler
refusionsindtægter på ca. 700.000 kr. for langtidssygemeldte dagplejere eller
dagplejere, som er på barsel. Indtægten er først blevet bogført i juni måned. Samtidig
har vi en forventning om at der resten af året vil blive mindre lønudgifter fordi at der
ophørte 8 dagplejere i februar og marts måned, som ikke vil belaste vores budget resten
af året. Men ledelsen vil hver måned følge udviklingen, så vi forhåbentlig kan se at
lønudgifterne på sigt vil nærme sig budgetgrundlaget.
Per havde håbet at der var fremkommet oplysninger om hvilke rammebesparelser
dagplejen kan komme til at stå overfor når budget 2012 skal vedtages. Men vi har hørt
at der endnu ikke har truffet beslutning herom, hvorfor vi må afvente resultatet af de
politiske overvejelser.

5. Projekt - "Ladcykler med reklamer".
Der var udsendt et udkast til en ansøgning til Udvalget for Børn og Ungdom, på
grundlag af tidligere drøftelser i forældrebestyrelsen. På mødet udleverede Per
oplysninger om økonomien i forslaget om anskaffelse af el-ladcykel med diverse
tilbehør samt service af cyklen mm, som ikke var indarbejdet i det udsendte udkast.
Forældrebestyrelsen fandt at forslaget godt kan videresendes til politisk behandling
efter indhentning af reelle oplysninger om hvad reklameskiltene vil koste.
Flere medlemmer synes at proceduren er meget tung for at de kan komme videre.
Det blev oplyst, at juristen i ledelsessekretariatet, som skal udforme en
standardkontrakt, fortsat arbejder på sagen
6. Dialogmøder med Udvalget for Børn og Ungdom.
Det forventes at forældrebestyrelsen tirsdag den 9/8-11 bliver inviteret til et møde med
andre forældrebestyrelser og Udvalget for Børn og Ungdom vedr. drøftelse af
principper i den kommende dagtilbudsplan. Per viste ikke om hele forældrebestyrelsen
bliver inviteret eller kun nogle få.
Normalt holder Udvalget for Børn og Ungdom et årligt dialogmøde med hele
forældrebestyrelsen i dagplejen. Der har tidligere været udmeldt en mødedato tirsdag,
den 6/9 2011, men vi ved ikke om Udvalget aflyser mødet, når der har været et specifikt
møde om den kommende dagtilbudsplan.
Husk at sætte kryds i kalenderen til begge eftermiddag-/aftenmøder.
Forældrebestyrelsen finder at Per skal bestille et mødelokale, så forældrebestyrelsen
kan holde et formøde inden dialogmødet med UBU den 6/9. Samtidig skal der
fremsendes forslag til hvilke punkter forældrebestyrelsen gerne vil drøfte med UBU,
hvilket drejer sig om:
a) Gæstedagplejeordningen ( hvorfor kun et års forsøgsprojekt, når der var sat midler
af til et 2 års forsøgsprojekt?),
b) El-ladcykel med reklamer, status,
c) Heldagslegestuekonceptet, status.
7. Næste møde.
Næste planlagte møde, tirsdag den 20/9 2011 blev fastholdt.
Af mulige emner til næste møde blev nævnt:
a) Opfølgning af dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom, herunder
reklamekontrakt og ladcykelprojektet,
b) Rammebesparelser i dagplejen, hvis de foreligger inden mødet,
c) Gæstedagplejestillinger, status
8. Eventuelt.
Monica spurgte om der var lavet aftale med foredragsholder til forældremødet den
24/10. Per måtte beklage at vi endnu ikke havde aftale med nogle foredragsholdere,
men at der umiddelbart efter dette møde vil blive taget kontakt til mulige
foredragsholdere.
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