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Bestyrelsens overordnede principper for Dagtilbud HobroSYD.
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26. april 2016
Bestyrelsen ved Dagtilbud HobroSYD har på baggrund af ”Styrelsesvedtægten for kommunale
daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune” fastsat de overordnede
principper for dagtilbuddets arbejde.
Dagtilbud HobroSYD består af børnehusene Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og
Naturgården.
Formålet med de overordnede principper er, at sikre et fælles grundlag for tilrettelæggelsen af de
pædagogiske aktiviteter og den administrative drift af dagtilbuddet.
De overordnede principper giver alle børnehusene mulighed for at udvikle sit eget særkende med
udgangspunkt i de børnegrupper og personalegrupper, som der løbende er i børnehusene.
Bestyrelsens ønske er, at Dagtilbud HobroSYD vægter forskelligheden og mangfoldigheden
mellem børnehusene og at vi har fokus vidensdeling og erfaringsudveksling mellem børnehusene.
Bestyrelsen vil med de overordnede principper sikre en løbende udvikling i dagtilbuddet, samt at
udviklingen fremover er præget af stabilitet således der er en fast kurs i fremtiden.

Information om forældrebestyrelsens arbejde.
Der er valgt en forældrebestyrelse i Dagtilbud HobroSYD med repræsentation af alle børnehusene.
Forældrebestyrelsen udøver sit virke efter styrelsesvedtægten for dagtilbud i Mariagerfjord
Kommune.
Formand og leder udarbejder i fællesskab dagsorden. Der sikres stor åbenhed om
forældrebestyrelsens arbejde. Dagsordner og referater offentliggøres for alle forældre på
hjemmeside, Min Institution og på opslagstavler.
Modtagelse af nye børn.
Pladsanvisningen administrerer anvisningslisten. Skift fra hjemmet/dagplejen/vuggestuen følger
Mariagerfjord Kommunes Brobygningspolitik.
Når børnehusene modtager besked om, at optage et nyt barn tages der kontakt til forældre og barn
hvor vi inviterer til besøg i børnehuset. Her aftales alt omkring barnets begyndelse i børnehuset.

De pædagogiske aktiviteter i Dagtilbud HobroSYD.
Dagtilbud HobroSYD skal tilbyde børnene en bred vifte af aktiviteter der tager udgangspunkt i de 6
læreplanstemaer:







Alsidig personlig udvikling
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi skal have fokus på, at de digitale medier bliver en integreret del af børnenes hverdag i
børnehusene.
Vi skal sikre at børnene oplever et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres
trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Vi skal i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns
alsidige udvikling og selvværd, samt bidrage til en god og tryg opvækst.
Vi skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogiske
planlagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
Vi skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Vi skal som led
heri bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed, evne til at indgå i forpligtigende fællesskaber
og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Vi skal tilbyde børnene aktiviteter, som kan foregå udendørs, og som fremmer en bevidsthed om at
passe på naturen. Børnene skal tilbydes aktiviteter, som styrker deres motoriske udvikling.
Der lægges vægt på at udvikle børnenes kreative sider, f.eks. gennem maling, tegning, musik med
videre.
Vi skal have fokus på et bredt sundhedsbegreb. Sund kost, motion og bevægelse, søvn og
hygiejne samt positive relationer er blandt meget andet vigtige forudsætninger for, at sikre børn
god trivsel, godt helbred og forebyggelse af sygdomme.
Samarbejde mellem forældregruppen og dagtilbuddet.
Der vælges et forældreråd i hvert børnehus, der tilrettelægger samarbejde og aktiviteter for det
enkelte børnehus.
I Børnehusene afholdes samtaler med forældrene om barnets trivsel og udvikling. Der er fastsat
samtale kort efter barnets start i børnehuset og igen i forbindelse med indskrivning til skolen.
Udover dette er der altid mulighed for løbende samtaler mellem børnehusets personale og
forældrene.
Dagtilbuddet tilrettelægger forældremøder med bestyrelsesvalg og foredrag for hele
forældregruppen.
Vi skal løbende sikre informationer om børnehusenes arbejde med læreplanstemaerne, således
forældrene kan følge op på dette.
Anvendelse af budgetrammen.
Mariagerfjord Kommune har uddelegeret beføjelser vedr. de overordnede principper for
anvendelse af budgetrammen for de børnerelaterede konti. Dagtilbuddets ledelse forestår den
daglige anvendelse, mens større anskaffelser drøftes i bestyrelsen.
Vi skal i Dagtilbud HobroSYD løbende sikre en positiv budgetoverførelse mellem budgetår,
således vi kan sikre stabil drift i perioder med nedadgående børnetal eller ved besparelser.
Derudover skal der være mulighed for opsparing til større investeringer.

Etablering af frokostmåltid i dagtilbuddet.
Bestyrelsen skal hvert andet år tage stilling til om der skal indføres en forældrebetalt frokostordning
i børnehavedelen. Mariagerfjord Kommune beskriver vilkår for frokostordningen og udsender
materiale vedr. dette.
Ansættelse af leder og personale.
Jf. styrelsesvedtægten er bestyrelsen medvirkende ved ansættelse af leder og personale i
dagtilbuddet hvilket er beskrevet i styrelsesvedtægten og dagtilbudsvejledningen.
Dagtilbudslederen har ansættelseskompetencen og bestyrelsen medvirker ved ansættelse af fast
ansat personale. Bestyrelsesrepræsentanten fra det børnehus, der har den ledige stilling kan
deltage i udvælgelse af kandidater til samtalen. Bestyrelsesrepræsentanten deltager i samtalen,
som udmunder i en indstilling til dagtilbudslederen.
Interne stillingsrokader og ikke fastansat personale forestås af dagtilbudslederen i samarbejde
med det enkelte børnehus.
Åbningstid og fælles feriepasning.
Bestyrelsen drøfter åbningstiden indenfor det fastsatte antal åbningstimer ugentlig på 51¼ t.
Åbningstiden er ikke nødvendig ens i alle børnehusene.
Bestyrelsen drøfter den fælles feriedækning med udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes
retningslinjer for den fælles feriedækning. Ved tilrettelæggelsen tages der størst mulig hensyn til
det enkelte barn. Vuggestuebørn er som udgangspunkt altid i et børnehus med vuggestuegruppe.
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