14. april 2010

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge
Tid: Onsdag, den 17.2.2010 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Lars Krog og Maria Mikkelsen,
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
Afbud: Lisa Fogt, Charlotte Rundqvist og Monica Rasmussen
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent.
Godkendt og Per blev valgt som referent.
2. Godkendelse af referat af møde den 24/11 2009.
Godkendt.
3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
I en kommunal pressemeddelelse oplyser borgmesteren, at kommunen har fået
mulighed for at foretage ekstra anlægsinvestering for 18 mio. kr. i 2010 uden træk på
kommunens kassebeholdning. Blandt de projekter som nævnes er etablering af
legestue i Ejby. Men på nuværende tidspunkt ved vi ikke på hvilken måde
Kommunalbestyrelsen vil realisere lånerammen.
Matas Miljøfond giver mulighed for at alle institutioner kan søge fonden om planter
til legepladsen. Forældrebestyrelsen anbefaler at legestuerne bliver bekendt med at
der er mulighed for at søge om tilskud.

4. Dagplejens legestuer - materialesamling.
Forældrebestyrelsen har fået udsendt diverse materiale i form af et legestuenotat af
24/10 2007, baggrundsmateriale til børneplan af 25/6 2008, forældrebestyrelsens
brev af 4/3 2009 og formanden for Børn & Ungdomsudvalgets svar af 27/4 2009 samt
avisartikel af 7/7 2009 samt forslag til legestueløsning i Ejby af 27/7 2009.
Det er forældrebestyrelsens opfattelse, at der primært skal satses på at få etableret en
legestue i Ejby. Samtidig skal det undersøges om det er muligt at flytte Kr. Sonnerup
legestue til måske ledige lokaler i SFO bygningen Hjørnet, da nogle er vidende om at
hele skolefritidsordningen skal flytte over på skolen.

5. Budgetforbrug 2009 og budget 2010.
Per gennemgik dagplejens samlede budgetforbrug i 2009 pr. 22/1 2010. Umiddelbart
viser tallene, at der er en lille overskridelse på ca. 87.000 kr. på et samlet budget på
54 mio. kr.

Forældrebestyrelsen godkendte et forslag til anvendelse af driftsrammen (ekskl.
lønudgifter) på 1.526.400 kr. for budget 2010. I hovedtræk opereres med et
driftsbudget, som tænkes anvendt således:
 Uddannelse, kurser og møder
378.000 kr.
 Administration, kørsel, tlf. og IT
224.000 kr.
 Legetøj, inventar og materialer mm.
195.000 kr.
 Leje af barnevogne og sandudskiftning
329.000 kr.
 Vedligeholdelse og renovering legestuer
168.400 kr.
 Legestuedrift, rytmik og dagplejens dag
232.000 kr.

6. Gæsteplejeordningen.
Til dette punkt var udsendt de kommentarer, som den tidligere forældrebestyrelse og
dagplejens lokaludvalgs har indsendt til det politiske system i forbindelse med en
reduktion af 16 gæstepladser i dagplejeordningen. Ligeledes har dagplejerne i anden
forbindelse nylig beskrevet konsekvenserne af de færre gæsteplejepladser.
Forældrebestyrelsen er villig til at bakke et evt. brev op til alle forældrene, hvis der
fortsat opleves store problemer i et område pga. manglende gæsteplejepladser og der
dermed tilbydes pladser andre steder end hos dagplejere i legestuegruppen.

7. Foredragsholder til forældremødet den 11/10 2010
Blandt de fremlagte forslag til foredragsholdere blev bestyrelsen enige om at lave en
prioriteret liste over de foredragsholdere, som dagplejen kan undersøge om det er
muligt at lave en aftale den pågældende dag.
1. Margrethe Brun Hansen
2. Søren Friis Smith
3. Suzanne Krogh

8. Næste møde
Næste planlagt møde holdes torsdag, den 22.4.2010 kl. 19.00. Samtidig blev der den nye
møde- og kursuskalender for 2010 taget til efterretning.
I næste møde ønsker bestyrelsen at følgende emner bliver taget op:
1. Dialogmødet med Udvalget for Børn og Ungdom
2. Gæsteplejesituationen
3. Legestueproblematikken

9. Eventuelt
Formanden vil gerne appellere til alle de valgte forældre om at møde op til
bestyrelsens møder.
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