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Refereret fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2018 i Bowl”n”Fun
Til stede: Jakob, Mie, Jonas, Rikke K., Winnie, Karin, Lisbeth, Hanne, Thomas, Anne & Mogens
Afbud: Peter & Nikki
1. Bemærkninger til Dagsorden
Ingen bemærkninger.

2. Bemærkninger til referat fra møde d. 1. marts 2018
Ingen bemærkninger.

3. Runde fra Børnehusene
a. Stoldalen + Naturgården
Tilsyn i børnehuset onsdag, den 13. juni.
Naturgården kører stabilt.
b. Bymarken
Fokus på spirebørnene og deres brobygning til Bymarkskolen (primært).
To sygemeldte medarbejdere er henholdsvis delvist og fuldt raskmeldt.
c. Onsild
Har afholdt OL for børnehusets børn.
Fokus på spirebørnene og deres brobygning - primært til friskolen i Onsild.
Overnatning med spirebørnene på Naturgården.
Medarbejder har ansøgt om orlov.
d. Farvervænget
Mange børn giver lige nu et ekstra arbejdspres.
Fokus på raketbørnene og deres brobygning til Bymarkskolen (primært).
Mange nye børn i vuggestuen.

4. Runde fra Forældreråd.
a. Stoldalen + Naturgården
Søndag, den 10. juni var der spis-sammen arrangement på Naturgården. Desværre var opbakningen
ikke så stor som håbet. En forklaring kan sandsynligvis være et sammenfald med den muslimske

ramadan.
Der planlægges muligvis en sommerfest efter sommerferien.
b. Bymarken
Der afholdes sommerfest fredag, den 15. juni, hvor spirebørnene optræder, og forældrerådet står
for forskellige aktiviteter.
c. Onsild
Der afholdes sommerfest fredag, den 15. juni, hvor der er grill-selv, og der afvikles OL mellem børn
og forældre. Der er fin tilmelding.
d. Farvervænget
Der afholdes sommerfest fredag, den 15. juni, hvor der er hyret en slagter til at grille.
Der afvikles forskellige aktiviteter, som både forældre og personale er involveret i. I år giver enkelte
bedsteforældre og voksne børn også en hjælpende hånd med aktiviteterne. Ca. 200 er tilmeldt, så
opbakningen er fin.

5. Opfølgning på Dialogmødet d. 7. juni 2018 med udvalget.
Vi deltog i Dialogmødet med vores politiske udvalg. Opsamling på dette.
Repræsentanter fra bestyrelsen deltog sammen med Mogens til dialogmødet på Arden Skole, hvor
overskriften var kvalitet. Hvad er det? Hvad lægger vi vægt på? Og hvordan måler vi det?
Udvalgsformand for Børn og Familie Svend Madsen bød velkommen og administrativ leder af
konsulentafdelingen i forvaltningen Debbie Roed styrede slagets gang.
Vi drøftede emnet i hver enkelt bestyrelsesgruppe og drøftede herefter vores synspunkter med en
politiker fra Udvalget for Børn og Familie.
Konklusionen blev, at kvalitet for os er et personale, der er ser og møder børnene i øjenhøjde. At der
er nok af kvalificerede hænder til antallet af børn. At personalet bliver hørt, når der skal tages større
beslutninger fra skrivebord til virkelighed, og at de fysiske rammer forbedres, så børnene nemmere
kan finde ro og fordybelse i løbet af dagen.

6. Orienteringer.
a. Økonomi
Forbrugsprocenten ligger på nuværende tidspunkt på 42,9% mod de budgetterede 41,6%. Første
halvår er altid dyrere end andet halvår pga. flere børn og ekstra ansatte.
Der afventes refusioner for sygemeldinger.
Det forventes, at vi ca. går i nul ved årsafslutningen.
b. Børnetal
I 2017 afleverede vi 93 børn til skolen
I 2018 afleverer vi 79 børn til skolen
I 2019 forventes det, at vi afleverer 63 børn

Ud af en max. norm på 250 børn er der sammenlagt afgivet 170 børn til skolen over de sidste par år.
Børnetallet er stabilt til svagt stigende pga. tilflytning til området.
Når max.norm udnyttes fuldt ud i Farvervænget, vil nye børn fordeles til de øvrige børnehuse.
Max.normen nedsættes fra 75 børn til 70.
Der er erfaring for, at Stoldalen til tider fravælges pga. den større andel af to-sprogede børn. Derfor
spredes indsatsen omkring integrationen ud på flere børnehuse, da det har vist sig at fungere bedre.
I stedet for få modtager-institutioner ønskes der flere mangfoldige børnehuse.
c. Personale
I Bymarken er rekrutteringen af en ny daglig leder i fuld gang efter Anne har fået en ny stilling på
tværs af børnehusene. Den nye leder ansættes pr. 1. august.
I Farvervænget er Line fuldtidssygemeldt. Sussi, der har været tilknyttet som vikar, er derfor sat op i
tid.
Hanne har sidste dag inden barsel torsdag, den 21. juni. Tina, som lige nu er på efteruddannelse
tom. 27.09.18 ansættes som barselsvikar i Farvervænget.
Pga. det høje børnetal i Farvervænget lige nu er Mette midlertidigt ansat tom. 30.06.18.
d. Andet – Personalefolder og opsamling på temaer og emnet til efteråret
Mogens gennemgik et nyt hæfte, som er udarbejdet til personalet i Dagtilbud HobroSyd, som
indeholder vision, børnesyn, værdigrundlag, kerneopgave, fokusord og udviklingspunkter.
På baggrund af episoden i Bymarken, hvor et barn blev kontaktet af en voksen ukendt mand, er der
indført skærpet tilsyn i en periode, når børnene er på legepladsen. Man har valgt at reagere
prompte pga. en lignende situation i Rosenhaven i Hørby ugen forinden.
Der er udført tilsyn i alle børnehuse onsdag, den 13. juni. Forvaltningen afholder evalueringsmøde i
Farvervænget onsdag, den 20. juni, hvor også forældrerepræsentanter er inviteret til at deltage
sammen med personalet fra børnehusene.

7. Evt.
Ingen bemærkninger.

