26. april 2011

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge - mødelokale 1
Tid: Torsdag den 17.02.2011 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Monica Rasmussen, Charlotte Rundqvist og Nicolai Frederiksen
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
Afbud: Forældrerepræsentanter Lisa Fogt, Kim Kristoffersen og Marianne Hansen
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Da Lisa Fogt og Marianne Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen blev det aftalt, at
tilbyde de 2 første suppleanter en plads i forældrebestyrelsen til næste møde.

2. Godkendelse af referat af møde den 30/11 2010.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
 Monica fremlagde sine tanker om bedre information om dagplejernes bopæl på
dagplejens hjemmeside mm. samt oplysning til forældrene om årets lukkedage.
Monica synes at der på dagplejens hjemmeside kunne være et billede af hver enkelt
dagplejer med en kort præsentation af sig selv. Det blev oplyst, at den 14. marts skal
alle dagplejerne have en temadag, hvor der er sat fokus på synliggørelse af den
kommunale dagpleje. Her vil forslaget blive omtalt evt. med et forslag om at tage et
billede af alle dagplejerne i de enkelte legestuegrupper (i alt 24 billeder) og lægge
dem på nettet. For så vidt angår oplysninger om dagplejens lukkedage, så er de nu
trykt på bagsiden af den seddel, som forældrene skal udfylde med oplysning om
hvornår de holder sommerferie.
 Per fortalte om "Den digitale pladsanvisning", som alle forældre kan logge på
kommunens hjemmeside (www.lejre.dk) ved hjælp af NEM-id. Der er nu mulighed
for elektronisk at skrive børn på venteliste, indmelde og udmelde børn af deres
institutionspladser samt søge om økonomisk fripladstilskud.
 Per orienterede om direktionens forslag til en ny ledelses- og organisationsstruktur
for hele Lejre Kommune, som indebærer en reduktion på ca. 12 chef- og
lederstillinger.
 Per orienterede om at Udvalget for Børn og Ungdom har besluttet at etablere nogle
flekspladser i børneinstitutionerne Lærkereden i Øm og Møllehuset i Kr. Sonnerup.

4. Budgetforbrug 2010 og 2011 samt budget 2011.


Per oplyste, at regnskabstallet for året 2010 ser meget fornuftigt ud, da dagplejen
vil komme ud med et lille overskud i forhold til budgettet på ca. 600.000 kr. Da
dagplejen ikke har overførselsadgang vil det ikke forbedre vores økonomi i 2011.

 Efter den første måneds forbrug af budget 2011 har vi til gengæld en forbrugsprocent på 9,24, hvilket er næsten 1 procent for meget i forhold til det forventede. Vi
regner dog med at det udligner sig når vi kommer længere frem i året.
 Per orienterede om at kommunaldirektøren og budgetchefen har udsendt et brev til
alle bevillingsansvarlige i kommunen, hvori det pointeres at alle skal overholde
budgetterne i år ellers vil kommunen blive straffet økonomisk ved at blive beskåret i
bloktilskuddet fra staten.

5. Gæsteplejeordningen.
Dagplejekontoret havde udarbejdet et forslag til et informationsbrev til alle forældre
om hvordan gæsteplejeordningen vil komme til at fungere fremover. Der fremkom
forskellige forslag til ændring af indholdet i brevet. Det blev aftalt, at der udarbejdes et
nyt udkast som sendes til kommentering hos formanden.

6. Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune.
Reklame- og Sponsorpolitikken var udsendt og blev drøftet.
Der er et stort ønske blandt dagplejerne om at få nogle ladcykler eller el-barnevogne,
som kan bruges til transport af dagplejebørn over længere distancer, skovture osv.
Prisen på en dagplejecykel ligger i en størrelsesorden på ca. 10.000 kr. med bænke,
seler mm., så det vil være svært at finde pengene i dagplejens budget. Ved at sælge
annoncepladser på kassens sider til private firmaer vil disse reklamer kunne dække
udgiften til anskaffelsen samt reklameskiltet for virksomheden. En reklame i A 4
størrelse med logo på hvid bund lamineret vil koste ca. 350 kr. Samme pris ved andre
farver.
Forældrerepræsentanterne vil tale med nogle lokale virksomheder for at høre om de vil
være interesseret i at købe reklamer på siderne af en ladcykel eller en el-barnevogn for
en samlet pris på 4-5.000 kr. Hvis virksomheden ønsker at skifte sin købte reklame kan
det ske ved selv at betale for et nyt reklameskilt på cyklen eller el-barnevognen.

7. Næste møde.
Næste møde var planlagt til torsdag, den 28. april 2011. Men da Kim har meddelt at han
bedst kan deltage mandage eller tirsdage, blev det aftalt at næste møde holdes mandag den
2. maj 2011 kl. 19.00

8. Eventuelt.
Følgende punkter blev aftalt til næste møde:
A. Synliggørelse af den kommunale dagpleje,
B. Reklame- og sponsorpolitik, opfølgning,
C. Flekspladser,
D. Dagtilbudsplan, hvis den er udarbejdet
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