11. januar 2011

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge - mødelokale 1
Tid: Tirsdag den 30.11.2010 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Lisa Fogt, Monica Rasmussen, Charlotte Rundqvist, Kim Kristoffersen og
Nicolai Frederiksen. Afbud fra Marianne Hansen.
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
Dagsordenen blev godkendt og alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig for
hinanden.

2. Godkendelse af referat af møde den 22/9 2010.
Referatet blev godkendt. Monica og Charlotte efterlyste resultatet af et punkt fra
tidligere møde, hvor det blev aftalt at lave et brev til alle forældre, som dagplejerne kan
uddele, hvis situationen bliver aktuelt. Indholdet bør beskrive, at hvis en dagplejer er
sygemeldt og et barn skal i gæstepleje hos en dagplejer, som barnet og forældrene ikke
kender i forvejen, bør der være mulighed for at besøge denne dagplejer inden barnet
kommer i gæstepleje. Aftalt at kontoret laver udkast til et brev til næste møde.

3. Valg af formand, næstformand og referent.
 Valg af formand og næstformand skal foregå blandt forældrerepræsentanterne.
Formand for forældrebestyrelsen blev Monica Rasmussen, Hvalsø og næstformand blev
Charlotte Rundqvist, Osted. Indtil videre er det Per, som laver referater af møderne.

4. Generel orientering.
Lisa fortalte om hvad der har været arbejdet med i bestyrelsen. Der har været en
generel og konstant fokus på at få etableret heldagslegestuer alle steder i kommunen.
Det var lige ved at lykkedes i Ejby området, hvor kommunen var på vej til at købe et
parcelhus til at huse en legestue. Dog var der problemer med etablering, da det ville
kræve en godkendt lokalplan, hvis en legestue skal etableres i et parcelhusområde.
Faldet i børnetallet resulterede samtidig i en halvering af antallet af dagplejere i
området og derfor er sagen pt. sat på stand bye. Bestyrelsen har også arbejdet på at
gøre gæsteplejeordningen mere fleksibel, ligesom der er skabt politisk beslutning om at
institutionerne må benytte sig af sponsorater for at øge indtægterne. Det kan give
mulighed for f.eks. at skaffe indtægter til køb af ladcykler eller andet til dagplejen.
Vejledning nr. 31 af 6. maj 2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud var udsendt i
uddrag omhandlende forældreindflydelse i den kommunale dagpleje. Der fremgår bl.a.
heri, hvilken minimumskompetence en forældrebestyrelsen har:

1) Principper for arbejdet i den kommunale dagpleje,
2) Principper for anvendelse af en budgetramme,
3) Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen,
4) Indstillingsret ved ansættelsen af personale i den kommunale dagpleje
Per orienterede til sidst om forretningsordenen og styrelsesvedtægten for den
kommunale dagpleje, som kommunalbestyrelsen har vedtaget den 27. august 2007. I
styrelsesvedtægten beskrives bl.a. forældrebestyrelsens sammensætning, valg samt
ophør i bestyrelsen. Herudover reglerne for konstituering, mødeform samt
forældrebestyrelsens opgaver og årlig dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom.

5. Budgetforbrug 2010 og budget 2011.
Per gennemgik kort dagplejens budgetforbrug med udgangen af oktober måned 2010.
Umiddelbart ser forbruget fornuftigt ud. Dagplejen må maksimalt bruge 83,3% af
budgettet på 53,4 mio. kr. og vi har pt. et mindre forbrug på 170.000 kr.
Kommunalbestyrelsens bevillingsbemærkninger til budget 2011 var udsendt i en
foreløbig udgave, da materialet pt. ikke er frigivet. Per kunne oplyse, at budget 2011 er
reduceret på grund af det faldende børnetal og vedtaget med en lønsumsramme på 48,5
mio. kr. og en driftsramme på 1,5 mio. kr., altså en samlet bevilling på 50 mio. kr. Heri
er indlagt en særlig budgetbuffer på 2 mio. kr. til brug ved ekstra udgifter ved
personaletilpasninger samt 1 mio. kr. til gæstepladsordningen i henholdsvis 2011 og
2012. Hvis den afsatte mio. til gæstepladsordningen f.eks. omsættes til 3 midlertidige
stillinger som gæstedagplejere finder bestyrelsen, at en sådan ordning kan være
brugbar, især hvis gæstedagplejerne har barnevogne stående med seler og dynebetræk,
da det vil lette mange forældre når deres faste dagplejer ikke er til rådighed. En god
information til forældrene om en sådan ordning vil være relevant at lave.
Per havde udarbejdet et forslag til anvendelse af driftsrammen på 1,5 mio. kr. i 2011.
Til uddannelse og møder af dagplejere, forældre og pædagoger er der afsat 390.000 kr.
Til administration, befordringsgodtgørelse, telefonudgifter og it er der afsat 233.000 kr.
Til inventar, legetøj, beskæftigelsesmaterialer og musik/børnerytmik samt udflugter og
underholdning i legestuerne er der afsat 396.000 kr. Til udskiftning af sand i sandkasser
samt leje af barne- og klapvogne mm. er der afsat 328.000 kr. Til almindelig have- og
driftsvedligeholdelse af kommunens legestuer, herunder renoveringer er der afsat
189.000 kr. Forslaget blev godkendt.

6. Organisationsplan for dagplejen.
Per orienterede om den organisationsplan som dagplejen forventes at arbejde efter den
1. april 2011, når de 20 afskedigede dagplejere er fratrådt. Vi forventer at blive 24
legestuegrupper med 438 pladser til faste børn og 30 pladser til gæsteplejeordningen,
handicappladser og andre særlige frie pladser. Der vil være 123 dagplejere ansat,
hvoraf de 5 stillinger vil være finansieret af dagpengerefusioner pga. barsel eller
langtidssygdom blandt dagplejere. Indtil videre vil dagplejen være organiseret i 2
områder med hver 1 områdeleder og 3 tilsynsførende dagplejepædagoger.

7. Evaluering af forældremødet den 11/10 2010.
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Den generelle opfattelse var at den valgte foredragsholder - Søren Friis Smith - ikke
levede op til bestyrelsens forventninger, idet der var for lidt indhold om emnet "Mit
barn har taget magten - Hvad gør jeg?". Der er altid en fare for fiasko - hvis ingen
tidligere har hørt en foredragsholder og der vælges ud fra hvad pågældende har skrevet
om indholdet i sit foredrag.
Det blev aftalt, at kontoret til næste års forældremøde skal forsøge at få en af
nedenstående foredragsholdere til at komme med et indlæg på mødet:
1.
Karen Marie Lillelund, forfatter og kommunikationskonsulent,
2.
Ann Elisabeth Knudsen, hjerneforsker,
3.
Margrethe Brun Hansen, forfatter og børnepsykolog.

8. Næste møde
Der blev uddelt en mødekalender for år 2011, hvor følgende datoer er afsat til møder:
Torsdage, den 17. februar, den 28. april, den 16. juni, den 22. september samt
forældremødet mandag den 10. oktober og konstituerende forældrebestyrelsesmøde, tirsdag
den 29. november.

9. Eventuelt
Til næste møde blev det bl.a. aftalt at drøfte følgende emner:
1) Gæsteplejeordningen,
2) Reklame- og sponsorpolitik i kommunen,
3) Flekspladser i daginstitutioner. Evt. etablering af heldagslegestuer i børnehaver, som
har ledig plads.
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