25. maj 2011

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge - mødelokale 1
Tid: Mandag den 02.05.2011 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Monica Rasmussen, Charlotte Rundqvist, Kim Kristoffersen,
og Jane Christensen
Dagplejer Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
Afbud: Forældrerepræsentanter Nicolai Frederiksen og Sophia Dankelev
samt dagplejer Tina K. Pedersen
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 17/2 2011.
Godkendt.

3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
 Formand Monica ønskede en orientering om den igangværende personaletilpasning
i dagplejen. Det blev oplyst, at antallet af 0-2 årige børn falder fra 890 børn pr. 1/1
2011 til 821 børn pr. 1/1 2013. Inden årets udgang vil antallet af dagplejere blive
reduceret fra 122 til 111 personer ved overgang til efterløn, folkepension samt ved
afskedigelser.
 Der blev udleveret en revideret fortegnelse over sammensætningen af
forældrebestyrelsen efter Jane og Sophia er indtrådt, som nye medlemmer.
 Per orienterede om den proces- og tidsplan, der er udarbejdet for af få udarbejdet
en dagtilbudsplan for kommunen. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af
direktør eller centerchefen for dagtilbud, 5 daginstitutionsledere, dagplejeleder, 3
tillidsrepræsentanter og en chefkonsulent, som i perioden 26/4 til 19/12 2011 skal
forsøge at få udarbejdet en plan, som skal vedtages i kommunalbestyrelsen.
Undervejs i forløbet er der afsat tid til dialog med forældrebestyrelserne samt
høring af lokaludvalgene m.fl. Formålet med projektet er at udarbejde en
dagtilbudsplan, som kan danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den
fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Dagilbudsplanen skal ses i
sammenhæng med den besluttede skoleplan og de kommende skoledistrikter og skal
være kendetegnet ved en ensartet ledelsesstruktur og bestå af færre
dagtilbudsvirksomheder med flere lokaliteter.
 Per oplyste, at de planer Udvalget for Børn og Ungdom har haft med at etablere
nogle flekspladser i Lærkereden i Øm og Møllehuset i Kr. Sonnerup indtil videre er
blevet skrinlagt. Det betyder at dagplejen skal afskedige færre dagplejere end først
antaget.

4. Budget 2011.
Per gennemgik dagplejens budgetforbrug pr. 31/3 2011, hvor vi har afholdt udgifter på
13,547.000 kr. af et samlet budget på 49.028.000 kr. Vi ligger med et forbrug på
27,63%, hvilket er 2,63% mere end vi burde have afholdt. Det skyldes især at der har
været større lønudgifter i første kvartal til dagplejere, som blev afskediget sidste år og
som reelt først ophører med lønudbetaling med udgangen af marts måned.

5. Synliggørelse af den kommunale dagpleje.
Forældrebestyrelsen blev præsenteret for den videooptagelse, som blev optaget og
senere redigeret, som dokumentation for hvad der skete på temadagen 14/3, som blev
afholdt på Stestrup Fritidsgård med deltagelse af alle dagplejere og pædagoger. Vi har
ønsker om at få bedre lyd på optagelsen og få optagelsen lagt på intranettet, så alle
deltagerne og andre kan se hvad der skete på dagen.
Det er planen at der vil blive nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal forbedre
kommunens hjemmeside og udarbejde nogle brochure, folder, plakater mm. som kan
være med til at synliggøre den kommunale dagpleje. I næste møde med gruppelederne i
dagplejen vil vi drøfte hvordan alle kan udvikle os til gode ambassadører for dagplejen,
viderefortælle de gode historier til lokalaviserne, åbent hus arrangementer, invitation af
mødregrupper osv.

6. Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune.
I sidste møde blev det aftalt at forældrene skule tale med nogle lokale virksomheder om
de kunne tænke sig at betale for 1 reklame på siden af en ladcykel, som ved salg af 3
reklamer kunne finansiere købet af cyklen.
Nicolai havde i mail oplyst, at han havde kontaktet Stark i Osted, men de har desværre
ikke har økonomi til at købe en reklame, men var mere indstillet på at hjælpe og støtte
med maling, plader og andre materialer, hvis dagplejen havde brug for det.
Monica fortalte, at de private virksomheder hun havde talt med efterlyste et
dokument/kontrakt, hvis de købte reklameplads for at de havde dokumentation for
udgiften når de skulle lave deres regnskaber.
Charlotte fandt at det var en mulighed at kontakte forældre med børn i dagplejen, som
havde egen virksomhed, f.eks. tømrervirksomhed, jordbæravler m.fl. Nordea i Osted har
også henvist til at banken har en særlig pulje eller fond, som der kan søges til sådanne
formål. Der skulle ligge oplysninger herom på Nordeas hjemmeside.
Det blev aftalt, at arbejde videre med ideen om at få anskaffet nogle
reklamefinansierede ladcykler til dagplejen.

7. Næste møde.
Det blev aftalt at flytte nogle tidligere fastlagte møder:
a) Fastlagt møde den 16/6 flyttes til tirsdag den 14/6
b) Fastlagt møde den 22/9 flyttes til tirsdag den 20/9
c) Forældremødet den 10/10 flyttes til mandag den 24/10
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8. Eventuelt.
Charlotte spurgte om hvem der er hyret som foredragsholder til forældremødet. Per
oplyste, at Karen Marie Lillelund har meldt at hun ikke havde plads i kalenderen
mandag den 10/10. Nu flyttes mødedag og det medfører, at vi skal ud og spørge om
hvem der kan komme som foredragsholder den 24/10.
I næste møde ønskes fortsat drøftelse af hvordan det går med projekt - "Ladcykler med
reklamer" samt hvilke emner forældrebestyrelsen kunne ønske at drøfte i dialogmødet
med Udvalget for Børn og Ungdom i september.
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