15.juli 2010

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge
Tid: Torsdag, den 17.6.2010 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Lars Krog, næstformand Lisa Fogt, Maria Mikkelsen
Charlotte Rundqvist og Monica Rasmussen
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent.
Godkendt og Per Eriksson blev valgt.
Maria Mikkelsen meddelte, at hun stopper som medlem af forældrebestyrelsen, da de
flytter fra kommunen den 1. juli.
2. Godkendelse af referat af møde den 22/4 2010.
Godkendt.
3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
Formand Lars Krog meddelte, at han må trække sig som formand for bestyrelsen.
Årsagen er den at begge hans børn er optaget i Hjortespringshuset, som er en natur- og
skovbørnehave. Kommunen har meldt ud at de vil lukke stedet. Han har sammen med
nogle andre forældre valgt at bruge kræfter på at bevare stedet på sigt og det kan ende
med at institutionen bliver etableret som en privatinstitution.
I den forbindelse blev der valgt ny formand, som blev Lisa Fogt med Monica Rasmussen
som ny næstformand.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en reklame- og sponsorpolitik for kommunen, som
giver mulighed for virksomhederne til at skaffe ekstra indtægter samt at alle bliver
bekendt med muligheder og begrænsninger ved salg af reklamepladser og modtagelse
af sponsorater herunder særligt de moralske og etiske hensyn.
4. Dagplejens legestuer.
Per orienterede om det hidtidige forløb vedr. etablering af legestue i Ejby. Senest er der
sket en udsættelse af sagen, idet det ønskes afklaret om køb af en ejendom i Ejby
området kan indebære at der skal laves og vedtages en helt ny lokalplan før der må
indrettes en legestue i boligområdet. Der arbejdes nu efter en politisk stillingtagen i
august eller september måned, da der ikke er politiske møder i juli måned.
Lisa fandt at forældrebestyrelsen ikke alene bør fokusere på Ejby området, da der andre
steder også kan være utilfredsstillinde legestueforhold. Hun pegede bl.a. på at der i Kr.
Sonnerup var ledige lokaler i børnehaven Møllehuset. Det kan måske være relevant at
flytte legestuen fra Aktivitetshuset hertil.
5. Budgetforbrug 2010 og budget 2011.
Per orienterede om dagplejens budgetforbrug pr. 31/5 2010. Umiddelbart ligger vi ca.
1½ procent over det vi bør have forbrugt specielt på lønområdet. Der vil blive sat fokus
på hvad merforbruget kan skyldes. Dagplejen skal i år reducere nogle dagplejestillinger, som følge af en demografitilpasning (færre børn skal passes). Vi mangler
fortsat at nedlægge ca. 5 stillinger i år.
Per orienterede ligeledes om nogle igangværende drøftelser af spareforslag i budget 2010,
idet det ved en budgetopfølgning har vist at kommunen har er merforbrug af bl.a. udgifter
til udsatte børn og unge, som indebærer at der skal spares 5-7 mio. kr. Et af forslagene går

på at virksomhedernes aktivitetsrammer kan blive reduceret med 2½%. Det vil medføre en
besparelse på 23-24.000 kr. i dagplejens budget.
Per orienterede om at direktionen er blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog på 50
mio. kr. til budget 2011 inden næste budgetseminar den 21/6. Når politikerne kender
økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen og konsekvenserne
for kommunen kan politikerne bruge de forslag, som de finder nødvendige og relevante.
Først herefter vil forældrebestyrelsen og andre blive inddraget og hørt før den endelige
budgetvedtagelse, som finder sted den 15/10.
6. Gæsteplejeordningen.
Bestyrelsen fortsatte dialogen og drøftelser af kommunens gæsteplejeordning. Der skal
udarbejdes et notat om gæsteplejen, som skal oplyse om hvilke prioriteringer
dagplejerne løbende må foretage og som kan blive uddelt til forældre i områder, hvor
det ikke hænger så godt sammen. Det er vigtigt at der er en god kommunikation mellem
dagplejere og forældre og der udmeldes en positiv holdning om gæstedagplejeren
selvom et barn skal i gæstepleje uden for det normale område.
Det kan også være vigtigt at give disse informationer til alle nye forældre i forbindelse
med præsentationsbesøget. Forældrebestyrelsen blev orienteret om, at temaet
kommunikation er valgt til efterårets pædagogiske dag med dagplejerne.
7. Planlægning af forældremødet mandag, den 11/10 2010
Det blev aftalt at Charlotte Rundqvist laver indkaldelsen til forældremødet, som skal
ligge klar til trykning og udsendelse mindst 1 måned før mødets afholdelse. Til
inspiration skal dagplejen sende kopi af de sidste indkaldelser til Charlotte. Det blev
drøftet om det kunne være relevant at skrive på bagsiden af mødeindkaldelsen om hvad
en forældrebestyrelse arbejder med for at få forældre gjort interesseret i arbejdet og få
dem opstillet og valgt til bestyrelsen.
8. Dialogmødet med Udvalget for Børn og Ungdom
Bestyrelsen finder det vigtigt, at følgende emner kommer på dagsordenen til mødet med
Udvalget for Børn og Ungdom den 10/8:
1. Udvikling af dagplejens legestuetilbud, specielt halvdagslegestuer. Færre
afspadseringsdage blandt dagplejerne, hvis der findes heldagslegestuer overalt.
2. Gæsteplejeordningen ønskes forbedret.
Så snart tidspunkt for mødets afholdelse kendes skal bestyrelsen orienteres.
Det blev foreslået, at efter mødet med det politiske udvalg, samles bestyrelsen og drøfter
om der skal laves en skriv til aviserne.
9. Næste møde og forslag til emner
Næste møde er af aftalt til onsdag, den 22/9 kl. 19.00-21.30, hvor forældrebestyrelsen bl.a.
ønsker at evaluere mødet med Udvalget for Børn og Ungdom og drøfte hvad bestyrelsen
kan gøre for at få sponsorer.
Inden mødet skal Bramsnæs skilte kontaktes for at høre hvad det koster at få lavet en
reklame på en cykelkasse. Det skal også afklares hvad en ladcykel - til transport af børn koster og det skal vurderes hvordan man bedst kan udnytte en cykelkasse til reklamer.
10. Eventuelt
Intet.
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