14. oktober 2010

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge
Tid: Onsdag, den 22.9.2010 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Lisa Fogt, næstformand Monica Rasmussen
Charlotte Rundqvist
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 valgt som referent

2. Godkendelse af referat af møde den 17/6 2010.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
Det blev oplyst, at der arbejdes på et brev til alle forældre med børn i dagplejen, som
fortæller om personalereduktionen samt hvad der kommer til at ske i forlængelse heraf.
Ligeledes blev der informeret om det høringssvar som Lokaludvalget for dagplejen har
sendt til kommunalbestyrelsen vedr. budget 2011-2014.

4. Evaluering af mødet med Udvalget for Børn og Ungdom.
Med udgangspunkt i referat af mødet den 10/8 2010 drøftede bestyrelsen de gensidige
oplevelser man havde af mødet. Selvom om medlemmerne af Udvalget for Børn og
Ungdom lyttede og virkede meget interesserede i bestyrelsens meldinger, så var det
oplevelsen at flere medlemmer ikke kendte meget til indholdet i den kommunale
dagpleje.

5. Budgetforbrug 2010 og budget 2011-2014.
.
Per gennemgik budgetforbruget pr. 31/8 2010, hvor dagplejens samlede udgifter holder
sig under en forbrugsprocent på 66,6%, men hvor udgifterne til lønninger ligger en lille
smule over forbrugsprocenten.
Bestyrelsen gennemgik det modtagne høringsbrev med diverse dokumenter, som viser
hvilke tekniske ændringer, besparelser og effektiviseringer, driftsinitiativer, nye
anlægsinvesteringer såvel som reduktioner af anlægsinvesteringer og forslag om
rammebesparelser på 10 mio. kr. i 2011 og 14 mio. kr. i 2012 samt en
konsekvensberegning af disse ændringer for budgettet. Ligeledes lå der et princippapir
for budget 2011 fra flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen.
Det blev aftalt at forældrene efter mødet vil drøfte om de vil indsende deres
kommentarer til høringsmaterialet.

6. Orientering om grundlaget for afskedigelse af dagplejere.
Det blev oplyst, at der er udsendt et brev til de forældre, hvis dagplejer er indstillet til
afskedigelse, som fortæller om personalereduktionen samt senest hvornår der kan ske
flytning af børn til andre dagplejere eller dagtilbud.
Der blev samtidig givet en orientering og en gennemgang af børnetalsprognosen, som
viser det faldende børnetal, som resulterer i at budget 2011 teknisk vil blive reduceret
med 5,6 mio. kr.
Der blev ligeledes givet en information om aldersspredningen af de dagplejere, som er
indstillet til afskedigelse eller som har tilkendegivet at vil stoppe i løbet af 2011.
Ligeledes blev den godkendte retningslinje/kriterier for gennemførelse af besparelser
ved personaletilpasning i dagplejen forelagt bestyrelsen.
Forældrene tilkendegav at informationsniveauet til forældrene i dagplejen bør styrkes
ved fremtidige fyringsrunder. Det er vigtigt at forældrene bliver orienteret før der
kommer historier ud i pressen om afskedigelserne.

7. Planlægning af forældremødet mandag, den 11/10 2010
Det blev aftalt blandt forældrene om hvem der byder velkommen, aflægger beretning for
bestyrelsens i 2010 samt hvem der styrer valget til den nye forældrebestyrelse.

8. Hvordan kan forældrebestyrelsen skaffe sponsorer til dagplejen.
Punktet blev udsat til næste møde.

9. Næste møde og forslag til emner
Næste møde er planlagt til tirsdag, den 30/11 2010 kl. 19.00-21.30, som bl.a. vil
indeholde valg af formand, næstformand og sekretær - altså det konstituerende møde.

10. Eventuelt
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