Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.
Sdr. Allé 7E
9500 Hobro
Tlf. 97 11 51 42
moson@mariagerfjord.dk

www.dagtilbudhobrosyd.dk

Hobro, den 22. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00-21.30 i Onsild Børnehus
Til stede: Jonas, Mia, Jesper, Christina, Rikke, Rebecca, Gitte, Stine, Birthe, Mette, Thomas og Mogens
Afbud: Heidi
1. Bemærkninger til dagsorden:
Ingen bemærkninger.
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 29.1.2020
Ingen bemærkninger.
3. Runde fra Børnehusene og Forældrerådene
a. Farvervænget
Børnehaven er grundet Corona-restriktionerne opdelt på flere adresser. Vuggestuen +
Regnbuen er fortsat i børnehuset, mens Stjerneskuddet og Solen har lånt spejderhusene
på henholdsvis Smedevej og Vester Allé.
Hygiejne fylder rigtig meget lige nu, og heldigvis er det muligt at opholde sig udendørs langt
det meste af tiden, og det kan begrænse det lidt. Udetingene skal vaskes af, og heldigvis er
børnene gode til at hjælpe til.
Den årlige sommerfest er desværre aflyst, men der holdes fortsat en afslutning for
Raketterne torsdag, den 25. juni. For at overholde retningslinjerne om en forsamling på
max 50 personer, er det kun Raketter og forældre, der må deltage. Forældrene medbringer
selv aftensmad.
Der er afholdt det første personalemøde efter genåbningen. Der må fortsat afholdes
samtaler med forældre, hvor dette er nødvendigt.
b. Stoldalen
Dagsrytmen er fundet igen efter genåbningen. Der arbejdes meget i små grupper, og det
har været meget givtigt. Samtidig har det været nødvendigt at skære ned på
mødeaktiviteten, hvilket dog ikke umiddelbart har været en ulempe, og frekvensen af
møder tages derfor op til revision.
Børnehuset har gennemgået en omrokering af børn og personale, så tre stuer nu er blevet
til to. Vuggestuegruppen er nu på 18 børn, og har derfor nu to stuer til rådighed.
Storebørnsgruppen er i spejderhytten over for børnehuset. Der holdes afslutning for dem
fredag, den 26. juni.
Der afholdes personalemøde den 17. juni, hvor det kommende år drøftes. Det primære
læreplanstema vil være Sprog og Kommunikation.

Der udspandt sig efterfølgende en debat omkring, hvad der er OK for børnene at drikke i
løbet af dagen. Der opleves nogle steder udfordringer med, at børnene medbringer
brikjuice, drikkesmoothies eller lignende, og det kan være svært for personalet at navigere
i. Der opfordres altid til, at det er vand der medbringes, men der er ingen forbud i
sundhedsprofilen. I nogle tilfælde erfares det, at børnene indtager mere væske, hvis der en
gang imellem er en smule saft i, og især på de varme dage kan det være en god idé.
c. Bymarken
Er også kommet godt i gang oven på genåbningen. Hver stue har egen indgang, og
legepladsen er opdelt i tre zoner, som børnegrupperne skifter mellem i løbet af dagen. Det
fungerer rigtig godt. For at give bedre plads i huset, er der en fast stue, som tager på
Naturgården hver dag kl. 9.00.
Der har været ekstra fokus på børnefællesskaber, hvilket har givet mere ro. Det har også
være godt for nye børn, at der har været færre børn og voksne at forholde sig til.
Der er grundet Corona-omstændighederne ikke tilknyttet støttepædagoger (PPR) i
øjeblikket. Der er sat en vikar på i stedet.
Spirerne afslutter, og får i den forbindelse udleveret en USB med små klip fra børnehaven.
d. Onsild
Børnehuset har været opdelt i tre zoner fra starten. To børnegrupper har været i
børnehuset og de syv førskolebørn har været på ture rundt i lokalområdet.
Legepladsen har fået lavet ny udsmykning.
Katrine fra PPR har gjort sin ”papegøjegruppe” færdig, som har haft fokus på
sprogudvikling.
Torsdag, den 25. juni er der afslutning for spirerne med pizza.
e. Naturgården
Planerne om at samle førskolebørnene fra alle børnehusene på Naturgården måtte
desværre aflyses, da børnene endnu ikke må blandes husene imellem.
4. Drøftelse af Corona perioden
Opsamling og status på perioden hvor vi har været nedlukket og på genåbningen.
- Under hjemsendelsen fik personalet lavet rigtig meget af det skriftlige arbejde, som ellers
skulle være gjort løbende hen over året.
- Efter genåbningen kom der på daglig basis nye udmeldinger fra kommunens sundhedsberedskab med tolkninger af retningslinjer og restriktioner. Der har været meget at forholde
sig til, men det har fungeret godt, at det har været kommunen, som har stået for den
overordnede tolkning, så alle agerer ens.
- Kommunen har udarbejdet aktionskort, som skal benyttes ved mistanke om Coronasmitte, og som skal hjælpe med at værne om særlige risikogrupper blandt personale og
børn.
- Man har ikke oplevet frustration blandt forældrene, som har indordnet sig fint under de
nye retningslinjer. Dog har der været udfordringer omkring de ugentlige tilmeldinger, som
har været særlig vigtige ift. planlægning af personale.
- Mængden af rengøring drosler stille og roligt ned, men der vil fortsat være ekstra fokus på
hygiejne og rengøring fremover.
- Mange børn trives med udelivet og de mindre børnegrupper. I sommerferieperioden må
der samles grupper af 20-25 børn, og der må leges på tværs af grupperne i ydertidspunkterne.
- De sidste 3-4 uger har der ikke været nye smittetilfælde i Mariagerfjord Kommune.

5. Kommunal frokostordning
Forvaltningen har udsat beslutning om tilvalg/fravalg af madordning til efteråret. Orientering
om dette og drøftelse af muligheder og bestyrelsens holdning.
Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Thomas (daglig leder i Onsild),
Gitte Gade (dagtilbudsleder i Hadsund) og Mathilde Krause-Jensen (sundhedsfaglig
medarbejder, Mariagerfjord Kommune).
Mogens fremviste tids- og procesplanen, og den nye svarfrist er 13. november 2020.
Efter sidste proces omkring den kommunale frokostordning, har der været mange input,
som Mathilde har evalueret og taget til sig.
Nogle af ændringerne til denne gang er:
- Beslutningen om frokostordning ligger nu i hvert enkelt børnehus, og ikke samlet for hele
dagtilbuddet.
- De to forskellige koncepter, som blev præsenteret i udbudsbeskrivelsen sidste gang, er
skåret ned til ét tilbud med udgangspunkt i fadservering, som ikke kræver ekstra
køkkenpersonale. Der vil kunne bestilles madpakker til ture ud af huset efter behov.
- Prisen er nedjusteret fra at koste max 600 kr./md til 500 kr./md.
Følgende fastholdes:
- Der vil kun være tale om et frokostmåltid. Formiddags- og eftermiddagsmad skal selv
medbringes, medmindre man laver en forældrestyret ordning.
- Høj økologiprocent.
Der vil blive udarbejdet en Power Point-præsentation, som kan fremvises til forældremøde
forud for afstemningen i efteråret.
6. Trivselsrapport og Arbejdspladsvurdering
Der er udarbejdet den treårlige trivselsrapport for vores dagtilbud sammen med ny
arbejdspladsvurdering. Resultatet viser, at vi med trivslen og tilfredsheden på alle områder
ligger over gennemsnittet for Mariagerfjord Kommune.
Information og drøftelse af dette.
Hvert tredje år skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), hvor personalet
besvarer en række spørgsmål omkring både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. APV’en
gennemgås i MED-udvalget.
Mogens uddelte det overordnede resultatet af den gennemførte ledelses- og trivselsevaluering blandt personalet og de pædagogiske ledere. Dagtilbud Hobro Syd ligger flot i
alle fire børnehuse, hvilket er rigtig positivt.
Resultatet gennemgås i MED-udvalget.
7. Vuggestuepladser i Onsild.
På sidste bestyrelsesmøde var der en drøftelse af at etablering af vuggestuepladser i
Onsild blev stillet i bero. Mia har forhørt sig i Onsild om behovet og mailet til Jesper.
Drøftelse af dette og godkendelse af ny henvendelse til Børne- og Familieudvalget.
Den udarbejdede skrivelse blev uddelt og gennemgået, og efter nogle få tilretninger blev
den godkendt til videre fremsendelse til kommunen.
8. Dialogmøde med Børne- og Familieudvalget.
Der var indbudt til dialogmøde d. 25. maj 2020 – Dialogmødet er rykket til d. 26. oktober.
Emnet for dialogmødet bliver den fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie.

Vores egen kvalitetsrapport vedhæftes som bilag.
Mogens uddelte skrivelse fra dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther.
9. Styrelsesvedtægt for Dagtilbudsområdet.
Drøftelse af udkast til ny styrelsesvedtægt.
Mailes som bilag
Mogens fremviste udkastet til den nye styrelsesvedtægt, som tager sit udgangspunkt i den
nye dagtilbudslov. Vedtægten er anderledes bygget op i forhold til den gamle og sprogligt
er der ændret forskellige formuleringer. Udkastet blev drøftet, og Mogens sender
tilbagemeldingen fra bestyrelsen til kommunen den 17. juni 2020.
10. Midler til mere pædagogisk personale.
Dagtilbud Hobro SYD har fået 685.000 kr. til mere pædagogisk personale fra regeringens
særlige pulje. Beløbet bliver stigende i årene fremover. Drøftelse af principper for brug af
pengene.
Regeringen har afsat samlet 500 mio. kr. i 2020 til mere bemanding i dagtilbudene.
Mariagerfjord Kommune modtager 3,2 mio. kr. Beløbet vil årligt stige frem mod 2025.
Tallene er ca. tal idet de opgøres årligt med udgangspunkt i børnetal.
2021 = 3,9 mio. kr.
2022 = 5,2 mio. kr.
2023 = 7,8 mio. kr.
2024 = 9,1 mio. kr.
2025 = 10,4 mio. kr.
Af kommunens tildelte midler fordeler tildelingen til børnehusene sig på følgende vis i 2020:
Onsild:
96.000 kr.
Stoldalen:
144.000 kr.
Farvervænget: 214.000 kr.
Bymarken:
230.000 kr.
Midlerne til mere pædagogisk personale skal opgøres særskilt i regnskabet over for staten.
Pr. 1. september og 1. oktober 2020 skal der ansættes følgende ekstra personale i
Dagtilbud Hobro Syd:
Bymarken: 30 t. stilling
Stoldalen: 30 t. stilling
Farvervænget: 25 t. stilling
Onsild: endnu ikke afklaret
11. Den styrkede pædagogiske læreplan.
Løbende drøftelse af processen med at udarbejde Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.
Alle medarbejdere er med til at sætte ord på f.eks. kerneopgaverne og værdiord.
Mogens fremviste kommunens videns- og refleksionsgrundlag, som indeholder grundværdier, som skal omsættes i den pædagogiske læreplan.
Drøftelserne genoptages efter sommerferien og fristen for færdiggørelse er 31. december
2020.
12. Orienteringer
a. Økonomi, regnskab 2019 og budget 2020
Proces for og info om Budget 2021
Mogens uddelte regnskabet for 2019 samt år-til-dato 2020.
Stoldalen slutter regnskabsåret 2019 med et overskud på 700.000 kr. pga. tildelte

midler til den nye, større vuggestue.
Samlet kan der overføres et overskud af ubrugte midler på ca. 900.000 kr. Det er
lige i overkanten, men holder sig fortsat inden for reglerne om en overførsel på max.
10% af de budgetterede midler.
Tildelingsmodellen omkring faste udgifter er ved at blive revideret, og Mogens er
med til at kvalificere.
Mogens fremviste administrationens budgetoplæg, som afspejler den nye
udligningsreform. For første gang i mange år ses der et lille overskud. Der er ikke
oplæg til besparelser ude i dagtilbuddene.
Den største udfordring i budgettet for kommunen er lige nu den nye ferielovgivning.
b. Personale
Farvervænget:
Studerende Stine er stoppet på Regnbuen. Ny studerende (Sabina) er startet, og
skal være på Regnbuen et halvt år.
Maria, som er vikar på Stjerneskuddet, er forlænget fra 1. juli - 31. december 2020.
Onsild:
Michelle er blevet ansat på Rumpenissestuen.
Lisbeth og Sara er ansat som vikarer.
Stoldal:
Lisbeth går på efterløn til oktober.
Naturgården:
Svend Åge er blevet ansat i skånejob, og skal primært være behjælpelig med
græsslåning og andet forefaldende arbejde på det grønne område.
c. Børn
Bymarken har positiv børnetilgang, og Onsild og Farvervænget ligger stabilt.
Stoldalen ligger også stabilt i vuggestuen, men i børnehaven er børnetallet let
nedadgående. 10-12 børn er stoppet enten pga. flytning eller hjemrejse for
flygtningefamilier.
d. Øvrigt
Thomas (daglig leder i Onsild) er frikøbt af forvaltningen i nogle timer til indkøring af
det nye forældreintra Aula, som skal erstatte Famly. Thomas skal på kursus ultimo
august, hvorefter der primo september bliver oplæring af superbrugere.
I oktober/november får det øvrige personale mulighed for at teste systemet, inden
der åbnes for forældreadgang omkring december/januar.
e. Næste møde 2. september 2020.
Mødet vil være med spisning, og alle forældrerepræsentanter inviteres med, selvom
nogle børn vil være udmeldt af børnehaven pga. skolestart.
13. Evt.
Ingen bemærkninger.

