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www.dagtilbudhobrosyd.dk
Hobro d. 26. februar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 4. marts 2019 kl. 19.00-21.30 i Børnehuset
Farvervænget.
Til stede: Jonas, Jesper, Jakob, Rikke, Lisbeth, Rebecca, Hanne, Winnie, Sanne og Mogens
Afbud fra Mie, Anne (suppleant), Mia og Mette (suppleant).
1. Bemærkninger til dagsorden:
Ingen.
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 21. november 2018:
Ingen.
3. Runde fra Børnehusene
a) Onsild:
Fokus på spiregruppe- og udeaktiviteter.
Grundet en større børnetilgang, overvejes det nu, om der i forbindelse med turen i svømmehallen
hver anden tirsdag skal ske en opdeling af børnegruppen.
Fastelavn fejret fredag, den 1. marts 2019.
Frugtordningen, hvor hvert barn medbringer 6 stk. frugt hver mandag til delefrugt hele ugen, er
blevet evalueret. Ordningen er en succes og fastholdes.
b) Farvervænget:
Normering er nået.
Tilde er ny studerende på Stjerneskuddet, hvor hun skal være i første praktik i 7 uger.
Sprogpædagog Ulla har indført “Ugens Ord” ex instrument, forår…
Fastelavn fejret mandag, den 4. marts 2019. Raketterne har besøgt Solgaven, og slået katten af
tønden sammen med beboerne.
Der er indført fast båldag om fredagen.
Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan begynder tirsdag, den 5. marts 2019 i forbindelse
med personalemøde.
c) Stoldalen:
Fra mandag, den 4. marts 2019 vil førskolebørnene være på Naturgården frem til sommerferien. I år
er der 16 børn mod 30 børn sidste år.
Pr. 1. februar 2019 begyndte de to første børn på den nye flexstue (Blå stue), hvor vuggestuebørn
og de yngste børnehavebørn har fælles aktiviteter.
Tilde er valgt som fagligt fyrtårn.

d) Bymarken:
Der er kommet mange nye børn, og normeringen er ved at være nået
I januar har sundhedskonsulent Matilde været på besøg, og haft fokus på madmodighed blandt
børnene.
Børnehuset har været på Låenhus.
Bedsteforældredag fredag, den 1. marts, hvor der blev pyntet fastelavnsris.
Påskefrokost afholdes torsdag, den 11. april 2019.
Hanne er valgt som fagligt fyrtårn.
4. Runde fra Forældreråd
a) Onsild:
Der har været afholdt fællesspisning for hele børnehuset.
b) Farvervænget:
Forældrerådsmøde blev afholdt tirsdag, den 15. januar 2019.
Der er fællesspisninger i marts måned, som er stueopdelt, hvilket plejer at være en stor succes.
Sommerfest bliver fredag, den 14. juni 2019.
Lucia-kaffedag blev evalueret, og det var igen i år en fin eftermiddag.
Der opleves fortsat udfordringer med ferietilbagemeldinger. Mange forældre glemmer at sætte
komme-/gåtider på, og mange børn meldes til pasning uden at dukke op. Samtidig er der også børn
der dukker op, som er meldt på ferie. Alt i alt vil det være godt med en opstramning fra
forældresiden, så personaleressourcerne benyttes bedst muligt.
Fotografering blev evalueret. Det drøftes nu i personalegruppen, om man eventuelt skal nytænke
fotograferingen næste år og i stedet få taget situationsbilleder på legepladsen, da dette også vil
tilgodese vores mindste børn, som i den nuværende form udfordres lidt på tålmodigheden.
Alternativt kan en opdeling over to dage måske blive et alternativ.
Der blev opfordret til, at alle stuer benytter kalenderfunktionen i Famly, da det er nemt og
overskueligt for forældrene.
c) Stoldalen:
Der er afholdt kombineret fastelavnsfest/spis-sammen arrangement. Normalt kniber det med
opbakningen fra forældrene, men denne gang var rigtig mange familier repræsenteret, og det var
en kæmpe succes.
Næste arrangement bliver formodentligt et sommer-/syngearrangement på Naturgården, men
dette er endnu ikke fastlagt. Mogens nævnte i den forbindelse, at man kan overveje at tage kontakt
til Kulturskolen, som muligvis kan være behjælpelige ved et sådant arrangement.
Næste forældrerådsmøde er onsdag, den 6. marts 2019.
d) Bymarken:
Ingen aktiviteter, der har krævet et forældrerådsmøde.
5. ”Struktur på Børne- og Familieområdet”
I har i starten af februar modtaget skrivelse vedr. eventuelle strukturforandringer indenfor Børne& Familieområdet. Det begrundes i en besparelse på budget 2020 på ca. 4,5 millioner som skal
findes. Drøftelse af dette.
Mogens har deltaget i mange møder i januar på Børne- og Familieområdet grundet budgettet for
2019. Mogens fremviste ark med de rammebesparelser man fra politisk side har sat. På
skoleområdet er der sat en besparelse på 3,9 mio. kr. og på familie-området en besparelse på 1,625
mio. Da der er tale om rammebesparelser, er det endnu ikke nærmere defineret, hvor pengene skal
findes, og der er derfor nedsat en projekt-gruppe.

Der skal i alt spares 6 mio. kr. på Børne- og familieområdet. Grundet faldende børnetal i
distrikterne, har Havbakkeskolen og Assens skole fået lagt ledelsen af skole og dagtilbud sammen,
og der spares derved et ledelsesniveau og 1,5 mio. kr. i budgettet, så det i alt drejer sig om 4,5 mio.
kr.
Politikerne er enige om, at besparelserne ikke skal findes blandt de “varme
hænder”/frontpersonalet. Derfor er man tvunget til i stedet at se på organisationsstrukturen og
søge at optimere mod så bæredygtige institutioner som muligt.
I forbindelse med de igangværende drøftelser omkring førnævnte besparelser, inviterer Trekløverets
forældrebestyrelse i Valsgaard til en fælles drøftelse med repræsentanter fra de øvrige
forældrebestyrelser i Mariagerfjord Kommune. Jakob har meldt sig. Skulle der til dette møde
komme forslag på bordet, vil disse kunne gives til projektgruppen som input.
6. Forældremøde om Børn og Seksualitet.
Der er lavet aftale med Ane Louise Stevnhøj om et forældremøde den 9. maj 2019. Drøftelse af
dette.
Mogens fremviste den nuværende handleplan omkring børn og seksualitet, som benyttes i
HobroSYD.
På forældremødet vil forældrene blive klogere på, hvad der er almindeligt blandt børn, og i hvilke
situationer man som forældre og pædagoger skal være opmærksomme.
Det er endnu ikke fastsat, hvor forældremødet afholdes.
7. Dagtilbudsreformen.
Vi har fokus på implementering af Dagtilbudsreformen og Den styrkede pædagogiske læreplan.
Orientering om dette.
Den nye dagtilbudsreform trådte i kraft pr. 1. juli 2018, og børnehusene har herefter to år til at
gennemføre de nye tiltag.
I dagtilbuddene er der især fokus på
- Læreplanstemaerne
- Børnesyn. Hvordan ser vi barnet, og hvad betyder det?
- Børnefællesskaber som det bedste læringsmiljø.
- Evalueringskultur. Hvilken læring giver aktiviteten set fra et børneperspektiv? Løbende evaluering
og vejledning af hinanden blandt det pædagogiske personale.
- Faglige fyrtårne. På det fælles personalemøde lørdag, den 6. april 2019 vil det blive drøftet,
hvordan det øvrige personale kan inddrages bedst muligt.
- Nationale læringsmål. Er allerede sat, men skal bredes ud.
- Forældreinddragelse.
- Inddragelse af det lokale samfund.

8. Læringsdialog.
Der er Læringsdialog med forvaltningen d. 28. februar. Rikke og Jesper deltager. Orientering fra
dette.
Forvaltningen har lavet en revideret udgave af tilsynsrapporten, som kan findes på
dagtilbudhobrosyd.dk. Rapporten er revideret, så personrelaterede punkter er fjernet, men så
forældre fortsat kan orientere sig om mange af fokuspunkterne.
Der var fokus på tosprogethed, og hvordan kommunikation og kulturelle forskelle gribes an.
Forældreinddragelsen kan med udgangspunkt i danske samfundsnormer være en udfordring.
Stoldalen afholder cafémøder for forældre til tosprogede børn, hvor forskellige temaer bliver

drøftet, ex madpakker og sengetider.
Som en del af integrations- og sprogarbejdet med de tosprogede børn, bliver de sammen med
udvalgte “gode relationer/venner” fra børnehaven inviteret på udflugt sammen med
sprogpædagog Ulla, Lea og integrationspædagog Banaz. Udflugterne går bl.a. til Aalborg Zoo,
Randers Regnskov og Bramslev Bakker, og giver børnene nogle rigtig gode oplevelser og fælles
referencer at snakke om.
Tilbuddet om samtaler med sundhedsplejersken for forældre med børn i alderen 3,5-4 år blev
evalueret. Ordningen har været en succes, og er blevet taget meget godt imod. Sundhedsplejersken
er samtidig en god samarbejdspartner for det pædagogiske personale i børnehusene.
Børnesundhedsprofilen blev fremvist og drøftet, og forvaltningen roste den stillingtagen, der har
været på området.
Kvalitetsrapporten blev kort drøftet og udvalgte punkter blev omtalt. Forældrerepræsentanterne
fremsatte ønske om, at spørgeskemaerne, og dermed en stor del af grundlaget for rapporten,
formuleres bedre, så man som forældre er sikre på at svare med det rigtige udgangspunkt.
Den nye dagtilbudsreform blev drøftet samt selve arbejdet med implementeringen af denne.

9. Orienteringer
a. Økonomi og budget
Vi gik ud af 2018 med et overskud på 79.253 kr. og har derfor brugt 99,6% af budgettet.
I 2019 er der afsat ca. 20 mio. kr. Efter Stoldalen har taget Blå stue i brug, er der budgetteret
yderligere 0,5 mio. kr. til pædagogisk personale og køkkenpersonale.
b. Børnetal
Farvervænget og Onsild har nået normeringen. Bymarken når normeringen i løbet af foråret, og
Stoldalen er godt på vej.
219 børnehavepladser er besat ud af normen på 225 pr. 1. marts 2019.
Pr. 1. april 2019 opstarter 8 nye vuggestuebørn i Stoldalen.
Til sommer sendes 58 børn i skole, hvilket er væsentligt færre end sidste år.
c. Personale
Tina er blevet fastansat på Regnbuen i Farvervænget.
Birthe er nyansat på Blå stue i Stoldalen. Birthe har tidligere været barselsvikar i Bymarken.
Tanja er stoppet på Gul stue i Stoldalen. Anna er nyansat til at overtage stillingen.
Maria er ansat som pædagogisk assistent i Stoldalen frem til sommer.
Christina er tilbage fra barsel i Bymarken.
Køkken- og rengøringsfunktionerne skal afklares i forbindelse med budgettet for 2019, hvor
funktionerne centraliseres fra sommeren 2019 under en ny leder.
Alle børnehusene vil i forbindelse med centraliseringen skulle gennemgå nye opmålinger.
d. Andet
Dagtilbudschef Nina Hæsum har fået nyt chefjob hos HK i Aalborg, og fratræder derfor sin
stilling i Mariagerfjord Kommune pr. 31. marts 2019.
Fælles feriepasning er flyttet til ugerne 29, 30 og 31, da der i disse uger er det laveste børnetal

og dermed behov for færrest personaleressourcer.
Antallet af blebørn i børnehusene er ekstra stort i øjeblikket. Dette er drøftet med
sundhedsplejersken.
10. Evt.
Jakob forespurgte om muligheden for at bedsteforældre kan benyttes i børnehusene som frivillig
arbejdskraft og skabe noget ekstra nærvær omkring børnene. Mogens fortalte, at dette
umiddelbart godt kan lade sig gøre inden for reglerne, da der ikke er så fastlagte rammer for dette
på nuværende tidspunkt. Vi kan dog støde på problemer ved eksempelvis personskade, da de ikke er
ligestillede med ansatte.

Jonas forespurgte, om man kunne overveje at lægge fagligt indhold på nogle af de
eftermiddage/aftner, hvor forældrene i forvejen er forsamlet i børnehusene ved fx spis-sammen
arrangement eller lignende.
Mogens fortalte, at der på ledelsesplan er en løbende drøftelse af, om forældremøder skal
nytænkes for at tiltrække flere forældre.
Flere idéer blev drøftet, ex. om “forældremøde” med fordel kunne hedde noget andet ex.
“caféaften”.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 18. juni 2019 incl. et socialt arrangement.

