Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.

Sdr. Allé 7E
9500 Hobro
Tlf. 97 11 51 42
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www.dagtilbudhobrosyd.dk

Hobro d. 4. september 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 28. august 2017 kl. 19.00 – 21.30 i
Børnehuset Stoldalen.
Tilstede: Mie, Heidi, Jesper, Rikke K, Rikke K. B., Lisbeth, Thomas, Maria, Karin, Anne O.
og Mogens.
Afbud: Lone (suppleant Thomas)
1. Bemærkninger til dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Der bliver i øjeblikket arbejdet videre på samarbejdet mellem børnehuse og dagplejere,
hvor aftalerne om besøg vil blive implementeret fra november i takt med nye børn.

3. Runde fra Børnehusene.
a. Onsild Børnehus
Arbejder med større fokus på sundhed og kost. En sundhedsfaglig medarbejder fra
kommunen vil give et oplæg på næstkommende forældremøde.
Fra uge 36 og fire uger frem er der besøg på Naturgården.
Der vil løbende være kurser for og uddannelse af personalet hen over efteråret.
b. Bymarken
Var på Naturgården i uge 34, og skal igen efter uge 38.
Arbejder med høsttema i uge 36-38, som afsluttes med en høstfest.
Pædagogmedhjælper overgår til rengøring pga. fald i børnetallet i forbindelse med
skolestart.
c. Farvervænget

Den påsatte brand, som efterlod skuret nedbrændt har fyldt rigtig meget. Efter en grundig
rengøring af legepladsen, kan børn og voksne igen færdes overalt.
Mogens fremviste en plantegning for placeringen af det nye skur, som ønskes flyttet, så der
kan skabes flere parkeringspladser. Forsikringen har godkendt en flytning. Onsdag uge 36
er der møde med Plan og Byg, Mariagerfjord Kommune. Tidshorisonten er fortsat uvis.
Torsdag, den 24. august var hele børnehuset på tur til Zoologisk Have i Aalborg.
Raketterne opstarter fra uge 36, hvor én af de første aktiviteter bliver en sejltur med
Svanen.
Regnbuen har været afsted på Naturgården i uge 34 og 35, og næste hold skal afsted op til
efterårsferien.
Karen overgår til efterløn fra september, og der vil derfor være en let om rokering i
personalegruppen.
d. Stoldalen
Skal besøge Naturgården i uge 36 og 37.
Personalegruppen har været præget af, at to medarbejdere er på barsel, én er gravid, én
har sagt op og én skal påbegynde uddannelse. Alle stuer har derfor været ramt af dette.
Der er fortsat fokus på ICDP, hvor der løbende er kurser hen over efteråret.
Der vil desuden gennemføres kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp.
Påsat brand i en papcontainer har afstedkommet at dele af hegnet er ødelagt og skal
udskiftes.

4. Runde fra Forældreråd
a. Stoldalen
Sommerfesten rykkes til en senere dato, og der har derfor ikke været afholdt forældrerådsmøde endnu. Der ønskes flere medlemmer i forældrerådet.
b. Onsild
Ingen aktiviteter efter sommerferien, som har krævet et møde. Der arbejdes fortsat på at
indsamle nok tøj til byttebørsen.
c. Farvervænget
Ingen aktiviteter efter sommerferien, som har krævet et møde.
d. Bymarken
Ingen aktiviteter efter sommerferien, som har krævet et møde.

5. Feriedækning
Udveksling af erfaringer og drøftelse af den fælles ferie.
Personalet ønsker fortsat at have mulighed for “stille” uger i løbet af året, hvor mange børn
afholder ferie, og hvor der derfor vil kunne arbejdes med praktiske gøremål i børnehusene.
Lederteamet har drøftet de nuværende aftaler omkring pasning i ferieperioderne, og ønsker
at bibeholde den nuværende måde at afvikle børnepasningen på.
Forældre fra Onsild Børnehus ønsker, at der meldes ud i god tid, hvis der er planer om at
flytte børnene til et andet børnehus, hvis der er udsigt til uger med et meget lavt børnetal.
Personalet i børnehusene påpeger generelt at forældrene bør være mere obs. på, hvad der
meldes ind af ferieafholdelse på børnene og melde eventuelle ændringer ind, så antallet af
børn går op med det planlagte personale.

6. Dagtilbudsreform
Der er en revision af Dagtilbudsloven på vej. Orientering om dette og drøftelse
Loven er ikke endelig formuleret og vedtaget, men der er pt. fremsat 24 initiativer i en aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
580 mio. kr. skal kanaliseres ud til de forskellige kommuner.
Initiativerne der blev fremhævet drejer sig om:
- Større fleksibilitet for forældre med skæve arbejdstider via en kombination mellem private
og offentlige dagtilbud.
- Mulighed for deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov.
- Informationsportal, hvor børnehusene skal levere nøgletal, og herved gøre det nemmere
for forældre at udsøge information om en ønsket institution.
- Bedre vilkår for offentlige og private dagtilbud, så der er samme betingelser gældende.
- Kommunerne (pladsanvisningerne) bliver forpligtet til at oplyse om mulighederne for
private dagtilbud.
- Fokus på, hvordan inde- og uderum er indrettet og hvordan de benyttes.
- Styrket indflydelse i forældrebestyrelserne.
- Fokus på at alle børn får mulighed for at afholde ferie.
- Pædagogiske læreplaner får tilføjet ex. sprog og kommunikation og større fokus på
hverdagsrutiner.
- Dokumentation skal være meningsfuld, så der ikke går unødig tid fra nærværet med
børnene.
- Større gennemskuelighed for forældre ift. forskellene mellem private og offentlige
dagtilbud.
- Høj kvalitet i pasningstilbuddene gennem høj faglighed og god ledelse. Ledelse grener sig
ud til både at omhandle dagtilbudslederen, den daglige leder og pædagogerne selv.
- Tilførsel af ressourcer til institutioner i socialt belastede områder, hvor der tages
udgangspunkt i børn med økonomisk eller socialpædagogisk friplads.
21.-22. september 2017 er der lederseminar, hvor de 24 initiativer vil blive drøftet.

7. Revision af Børnepolitikken i Mariagerfjord Kommune
Børnepolitikken i Mariagerfjord Kommune er 10 år gammel. Der er sat gang i en revision i
gang som efter planen skal afsluttes med det nye udvalg. Oplæg sendes i høring i
nov./dec.
Orientering og drøftelse af dette.
Kommunens nuværende børne- og familieudvalg laver forarbejdet til den nye politik, men
overlader den endelige færdiggørelse til udvalget som fastsættes efter kommunalvalget.
Vi planlægger møde med ny bestyrelse i nov./dec. således vi kan besvare høringen.

8. Åbningstider i Onsild Børnehus
Vi har modtaget en konkret henvendelse om åbningstiden i Onsild Børnehus.
Henvendelsen drejer sig om tidligere åbning pga. arbejde. Drøftelse af dette.
Større fleksibilitet i åbningstiderne går godt i spænd med den nye dagtilbudsreform.
Vi kan ikke vælge blot at rykke åbningstiden til kl. 6.15, da det vil ramme de børn, som først

kan hentes omkring kl. 17.00. Vi har 51,75 timer pr. uge til rådighed, og kan ikke udvide
åbningstiden uden en anmodning om dispensation.
Fagchef Nina Hæsum vil undersøge mulighederne for en udvidelse på næste udvalgsmøde
den 12. september 2017. Mogens gennemgik udkastet til bestyrelsens ønske om
udvidelse, som blev vedtaget og underskrevet.
9. Budget 2018
Orientering om processen med budget 2018.
Overordnet har DagtilbudSyd fremsendt to ønsker:
- Udvidelse af Bymarken børnehus, så personalet får flere kvadratmeter til rådighed.
- Udvidelse af Onsild Børnehus med 6-8 vuggestuepladser, så vi kan gøre volumen større.
Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til besparelser på velfærdsområdet, herunder
dagtilbuddene. Det ser ikke ud til at der ændres på det faste beløb pr. barn der gives til
institutionerne.
Første behandling er 21. september 2017.
Anden behandling er 12. oktober 2017, hvor det kommende budget skal vedtages.
10. Forældremøder
a. Forældremøde til september med bestyrelsesvalg
Der vil blive orienteret om børnehuset generelt, den nye sundhedsprofil, besøg på
Naturgården, samt nye tiltag som ex. samarbejdet med sundhedsplejersken 5 timer pr.
måned og den nye screening af de 4-årige.
Forældrerepræsentanterne vil orientere om bestyrelsesarbejdet og forventningerne til
den nye bestyrelse samt bistå ved valghandlingen.
Der er i år fokus på at der er mere tid ude på de enkelte stuer.
b. Forældremøde for kommende børnehaveklasseårgang
Forældremødet vil blive lagt efter nytår eller i det tidlige forår, hvor Bymarkskolen vil
være repræsenteret.
c. Forældremøde med oplæg (Jens Andersen)
Enighed i bestyrelsen om, at disse forældremøder ikke nødvendigvis skal ligge fast,
men afhænge af temaerne i tiden. Det blev besluttet at forsøge med ca. hvert andet år.

11. Orienteringer
a. Økonomi, Regnskabsrapport
Vi er 2/3 gennem året, og har en forbrugsprocent på 66,8 %. Forventningen ultimo året
er en forbrugsprocent på 95,9 %.
Der holdes især øje med personaleforbruget, da det er denne post, der kan koste dyrt.
Perioder med mange børn afhjælpes derfor af ekstra midlertidigt personale.
b. Børnetal
Børnetallet lige nu påvirkes af, at der netop er afgivet 93 børn til indskolingen, heraf

kommer 31 børn fra Stoldalen, som derfor også ligger lidt under det normale børnetal.
Næste år er der budgetteret med afgivelse af 81 børn til indskolingen, hvilket også
anses for at være en stor årgang. Herefter skulle børnetallet gerne stige.
Børnetallet i kroner betyder følgende for børnehusenes efterregulering:
- Stoldalen: - 60.000 kr.
- Farvervænget: + 180.000 kr.
- Bymarken: - 125.000 kr.
- Onsild: + 52.000 kr.
Børnehuset Bloksbjerg er lukket i Dagtilbud HobroNord, og børnene fordeles derfor ud
på de øvrige institutioner først i nordbyen og derefter i syd byen indtil det nye børnehus
står færdigt.
c. Personale:
Personalet i børnehusene er i øjeblikket præget af medarbejdere som er på
videreuddannelse, på barsel eller som går på efterløn. Dette har givet en anelse
ustabilitet i nogle af personalegrupperne.
d. Andet.
Ingen bemærkninger.
12. Evt.
Cirkus Krone kommer ikke i år pga. den omlagte turnéplan, men vi forsøger igen næste år.

