Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.
Hobro d. 2. marts 2016
Bestyrelsesmøde i Dagtilbud HobroSYD torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00 – 21.30.
Mødet holdes i Farvervænget.
Referat med kursiv
1. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 27. januar 2016
Referat ok.
Referat skal fremover præsenteres på Min Institution, Hjemmeside og på opslagstavle i
børnehusene.
3. Runde fra børnehusene
- Farvervænget
Har haft alle børn og forældre til fællesspisning – god aften
Arbejder med struktur for spirebørnene efter sommerferien
Har ansat ekstra personale frem til sommer pga. mange børn.
- Stoldalen
Mange nye børn
Spirebørn på Naturgården
Nye toiletter på Naturgården så der kan være flere børn.
- Bymarken
Mange børn – heldigvis stor søgning
Thomas på kursus for at få stort kørekort til buskørsel
- Onsild
Flere børn.
De fleste børn i ældstegruppen skal på Mariagerfjord Idrætsskole i Onsild.
Arbejder med Fremtidens Dagtilbud.
Glæder sig til ny pædagogisk leder ansættes
4. Status på Dagtilbud HobroSYD
- Hvad har vi fokus på lige nu i Dagtilbud HobroSYD
Lederteamet mødes hver onsdag formiddag. Vi udarbejder beskrivelse for Dagtilbud
HobroSYD bl.a. med arbejdsbeskrivelser og aftaler.
Har kursusdage med forvaltningen om teamledelse hvor vi formulerer værdier for ledelse
og adfærd i vores dagtilbud.
Vores MED – udvalg er kommet godt i gang og vi drøfter arbejdsmiljø og
personalepolitikker.
Har afholdt fælles P – møde om forandring, arbejdsmiljø og stress.
Der er god stemning i alle børnehusene.
5. Forældreråd, hvordan går det i Børnehusene.
- Er der kommet gang i forældrerådene i børnehusene, drøftelse af dette.

Stoldalen: har haft 1. møde hvor der er snakket ideer og indhold. Et tema – Hvordan får vi
svar tilbage bl.a.om ferier.
Bymarken: Der er valgt 2 til forældrerådet som har haft møde om aktiviteter i Bymarken.
Onsild: Venter på ny pædagogisk leder. Personalet indkalder til møde.
Farvervænget: 3 + 2 personaler valgt fra tidligere bestyrelse. Skal mødes for at aftale
aktiviteter, bl.a. sommerfest til juli med grill som forældrerådet arrangerer.
6. Ansættelse af ny Pædagogisk Leder i Onsild Børnehus.
- Vi har igangsat ansættelsen af ny Pædagogisk Leder i Onsild, drøftelse af dette.
Stillingen er slået op med frist d. 21. marts. Ansættelsesudvalg er nedsat med
repræsentanter for forældre og personale i Onsild Børnehus og ledelsen. Samtaler bliver d.
4. april.
7. Opgaver i bestyrelsen
Drøftelse af opgaver i bestyrelsen. Hvorledes omsætter vi de beføjelser der er uddelegeret
fra kommunalbestyrelsen?
- overordnede principper for dagtilbuddets arbejde
- overordnede principper for anvendelsen af budgetrammen for ”de børnerelaterede konti”.
- indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fasansat personale.
Der er vigtigt at de overordnede principper giver plads til forskellighed mellem børnehusene
og det er vigtigt med brede principper der respekterer personale og ledelsens muligheder
for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde. Vi skal undgå for stærke bindinger, som
kolliderer med Mariagerfjord Kommunes børnepolitikker og Dagtilbudsloven.
Drøftelse af forslag for principper: Opstart i børnehusene, brobygning, informationer m.m.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe der skal komme med oplæg til næste møde d. 26. april –
Thomas Vestergaard, Rikke Krabsen, Birgitte Mondrup og Mogens D. Søndergaard –
Mogens indkalder gruppen. Gruppen drøfter også principper for budgetrammen.
Ansættelser. Ved faste stillinger deltager der en forældre fra det børnehus stillingen er i.
Alle løse, tidsbegrænsede stillinger og interne rokader har ledelsen ansvaret for.
8. Orientering fra ledelsen
- Regnskab 2015 og budget 2016 samt økonomirapport.
Samlet har vi et overskud i 2015 på 184.000. Farvervænget og Stoldalen er i plus og
Onsild og Bymarken er i minus. Vi er i gang med en analyse af børnehusenes budget.
Budget 2016 er fremskrevet med KL’ s fremskrivningsprocent og fastlagt efter børnetal.
Bestyrelsen får seneste økonomirapport på møderne.
- Personale
Der er opslået en pædagogstilling i vuggestuen i Stoldalen til besættelse snarest.
- Børnetal
Drøftelse af børnetallet. Der er rigtig mange børn i Hobro syd. Eneste sted med ledige
pladser er Onsild. Vi har taget ekstra børn ind i Bymarken, Farvervænget og Stoldal og har
tilbudt at børnene kommer i det børnehus der ønskes fremfor at stå til overflytning efter et
par måneder.
Efter sommeren er der igen ledige pladser.
9. Evt.
Drøftelse af sommerferiepasning – Vi skal tilrette pasningen således børnene får kendskab
til det børnehus hvor der er fællespasning.

