19. december 2011

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Osted legestue, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre (Pavillonbygning v/Osted skole)
Tid: Tirsdag den 29.11.2011 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Kim Kristoffersen, Nicolai Frederiksen, Jane E. Christensen,
Sanne Karina Lindahl-Dunton og Jannie S. Nielsen
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Ikke mødt: Sophia Dankelev
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
Dagsordenen blev godkendt. Til mødet var inviteret tidligere formand og næstformand
for bestyrelsen, hvor tidligere næstformand Charlotte Rundqvist var i stand til at
komme. Der blev lavet en runde, hvor bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.
2. Godkendelse af referat af møde den 20/9 2011.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af formand, næstformand og referent.
Valg af formand og næstformand foregik blandt forældrerepræsentanterne, jfr.
Styrelsesvedtægten.
Som formand blev Sanne Karina Lindahl-Dunton valgt og som næstformand blev Jannie
S. Nielsen valgt. Per Eriksson varetager referent opgaven.
4. Generel orientering.
a) Orientering om arbejdet i forældrebestyrelsen
b) Vejledning af 6/5 2009 om forældreindflydelse i dagplejen
c) Styrelsesvedtægt og forretningsorden for forældrebestyrelsen
Ad a) Charlotte orienterede om arbejdet i forældrebestyrelsen det sidste års tid. Der
blev brugt mange kræfter på at gøre brug af kommunens Reklame- og Sponsorpolitik og
få kommunens politikere til at godkende, at der må sælges reklamesider på nogle elladcykler, som ønskes indkøbt til dagplejernes brug ved cykelture med børnene. Ved
kontakt til nogle lokale virksomheder viste det sig at de havde brugt årets
reklamepenge, men at vi kunne prøve at kontakte nogle firmaer igen i 2012. Herudover
har der været drøftelser om forbedring af gæsteplejeordningen ved ansættelse af 3
gæstedagplejere. Den fortsatte personaletilpasning som følge af det faldende børnetal
har bestyrelsen også været involveret en hel del i. Heldagslegestuekonceptet, som ikke
findes i alle legestuer, har været fremme i det årlige dialogmøde med Udvalget for Børn
og Ungdom, som blev positivt modtaget.
Ad b) Vejledningen om forældreindflydelse var udsendt som bilag til medlemmerne.
Forældrebestyrelsens indflydelse kan ske ved at fastsætte nogle principper for arbejdet i
den kommunale dagpleje, herunder principper for anvendelse af en budgetramme.
Ad c) Styrelsesvedtægten og forretningsordenen var udsendt som bilag til
medlemmerne. Styrelsesvedtægten blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27.
august 2007 og beskriver bl.a. forældrebestyrelsens sammensætning, valg samt ophør i
bestyrelsen. Der er fastsat regler for konstituering, mødeform samt bestyrelsens
opgaver og det årlige dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom.
Forretningsorden fastsættes og besluttes suverænt af bestyrelsen selv.

Der blev givet en orientering om hvordan dagplejepædagogerne udfører tilsyn hos
dagplejerne, som foregår ca. hver 6 uge samt deres månedlig deltagelse i
legestuegruppernes middagsmøder efter en fastlagt dagsorden. Der udføres normalt
aftalte tilsyn, men ind imellem udføres der også uanmeldte tilsyn, hvis det vurderes at
være nødvendigt.
Det blev foreslået, at dagplejekontoret bør udarbejde et informationsbrev til forældrene
om hvordan trivsels- og udviklingsskemaerne på børnene bør læses og kan bruges.
5. Budgetforbrug 2011 og budget 2012.
Per gennemgik kort dagplejens forbrug med udgangen af oktober måned 2011. Totalt
set ligger forbruget en anelse under de 83,33%, som må forbruges ved udgangen af
oktober måned. Dog ser det ud til dagplejens lønudgifter ligger ca. 1% over det vi
burde have brugt. Overskridelsen svarer til ca. 495.000 kr. Dog vurderes det, at
personaletilpasningen i dagplejen vil komme til at slå fuldt igennem resten af året, så
der forventes, at være balance mellem budget- og regnskabstallet til lønninger ved årets
udgang.
På mødet blev kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2012 uddelt. Udover
budgetnedsættelse, som følge af det faldende børnetal (demografitilpasning efter
seneste befolkningsprognose), er der indlagt en rammebesparelse på ca. 828.000 kr.
Budgetreduktionen kan nås ved at undlade at besætte en områdelederstilling, en
kontorassistentstilling samt nedlæggelse af en morgenvagtstilling. Ved mindre reduktion
af kursusbudget samt ophør med at leje klapvogne og enkelt barnevogne kan vi
sammenlagt finansiere rammebesparelsen.
På mødet blev uddelt og gennemgået et dokument, som angiver hvordan driftsrammen
på 1,4 mio. kr. kan anvendes i budgetåret 2012. Forslaget blev godkendt.
6. Evaluering af forældremødet den 24/10 2011.
Mødet gik generelt godt selvom det ikke var det mest spændende foredrag der kom fra
repræsentanterne fra Fødevarestyrelsen. Der var stemning for at vi skal forsøge at få en
stor kanon til at komme med et spændende foredrag i efteråret 2012, som helst skal
placeres før skolernes efterårsferie og ikke lige efter ferien.
Der var enighed om at dagplejekontoret skal forsøge at få fat i en af følgende
foredragsholdere i prioriteret rækkefølge:
1. Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog og forfatter
2. Ann Elisabeth Knudsen, hjerneforsker
3. Bent Hougaard, psykolog og forfatter
4. Ole Flemming, lærer og foredragsholder
7. Næste møde
Der blev uddelt et forslag til afholdelse af bestyrelsesmøder i 2012. Nogle mødedage blev
ændret og der vil senere blive uddelt ny mødekalender for 2012. Det blev aftalt, at næste
møde onsdag, den 8. februar 2012 afholdes i mødelokale på rådhuset i Lyndby.
8. Eventuelt
Til næste møde ønsker bestyrelsen en oversigt, som oplyser hvor legestuerne i dag er
placeret. Ligeledes forventes at der kan gives en status for hvor langt UBU er nået med
den kommende dagtilbudsplan, som forventes sendt i høring i 1. kvartal af 2012.
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