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

Referat fra bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hobro SYD onsdag den 21. november 2018
kl. 19.00 – 21.30 i Onsild Børnehus.
Tilstede: Jakob, Jesper, Jonas, Mie, Mia, Rikke, Winnie, Rebecca, Hanne, Thomas og Mogens
Afbud: Lisbeth

1. Bemærkninger til dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Bemærkninger til referat fra møde d. 21.august og 9. oktober 2018.
Ingen bemærkninger.

3. Runde fra Børnehusene
a. Onsild Børnehus
Er i gang med juleforberedelser og læreplanstemaet Krop og Bevægelse.
Besøger Naturgården.
Spiregruppen har besøgt Røverknolden legeplads ved Rold, som var en stor succes.
Spirebørnene sprogtestes med henblik på førskolesamtaler.
b. Børnehuset Farvervænget
Raketterne sprogtestes, og der udarbejdes dialogprofiler med henblik på førskolesamtaler.
Regnbuen er på Naturgården. Juleforberedelserne er i gang.
c. Børnehuset Stoldalen
Flexstuen står færdig inden jul.
Børnehuset har søgt midler fra Red Barnets pulje som en hjælp til udvalgte forældre på deres egen
hjemmebane. Forvaltningsloven volder dog problemer omkring personalets habilitet i private hjem,
og vi arbejder derfor med mere fokus på sprogstimulering i stedet for de mindste.
Red Barnets pulje er en fond, hvori der står ca. 3 mio. kr. efter at Stoldalen og Jernbanegade blev
kommunale. 1 mio. kr. er øremærket til projekter for tosprogede børn.
Integrationspædagogen og sprogpædagogen har fokus på “oplevelsesfattige” familier, og tager
udvalgte børn med på ture til bl.a. Zoologisk Have, hvor der arbejdes med at sætte ord på de
oplevelser, børnene får. Man afventer, om fondsmidlerne i stedet vil kunne give ekstra
personaleressourcer til dette i stedet.
d. Børnehuset Bymarken
Besøger Naturgården og har emne omkring dyr.

Udarbejder dialogprofiler og sprogtests på førskolebørnene.
Skal i gang med juleforberedelser og Lucia.
Har igangsat et lille “Fri for mobberi”-projekt for at bygge videre på deres gode forløb på
Naturgården. Bamseven er i den forbindelse på besøg.
e. Naturgården
Møde i MED-udvalg fredag for at evaluere Naturgården ift. gode og dårlige erfaringer. Man vil
drøfte tanker og ideer til videreudvikling og planlægning af børnehusenes brug.
Naturgården er en fast del af Stoldalens struktur omkring førskolebørnene, som er på Naturgården
fra marts til juni.
Muligvis kan førskolebørn fra andre børnehuse på skift være på besøg, men dog fortsat med respekt
for, at Stoldalens personale, børn og forældre har en forventning om, at strukturen fastholdes som
en fast del af Stoldalens tilbud.

4. Runde fra forældreråd
a. Onsild Børnehus
Har afholdt første møde i det nye forældreråd, og der er nu sat datoer for spis-sammen
arrangement og sommerfest.
Det er lykkedes at få sponsoreret 400 æbleskiver til juleklippedag.
Hver stue har en pakkekalender.
Forsøg med delefrugtordning, hvor forældrene afleverer 7-10 stykker frugt hver mandag, som
serveres på fællesfade hen over ugen.
b. Børnehuset Farvervænget
Har ikke haft aktiviteter, som har krævet et møde.
Onsdag, den 7. november var der fællesspisning for Raketterne.
c. Børnehuset Stoldalen
Har afholdt forældrerådsmøde i uge 46.
Der afholdes spis-sammen arrangement i forbindelse med fastelavn.
Der laves kagebord på Naturgården i forbindelse med Skt. Hans.
Fokus på integration.
d. Børnehuset Bymarken
Der er planlagt børnejulefrokost.

5. Sundhedsprofilen.
Drøftelse af Sundhedsprofilen.
I forbindelse af fravalg af frokostordning på sidste møde var der et ønske om at drøfte
Sundhedsprofilen og børnenes madpakker.
Personalet er enige om, at langt størstedelen af børnenes madpakker er gode, og kun få kræver et
ekstra fokus. Holdningen er generelt, at forældrene selv skal have lov til at bestemme, hvad de
ønsker, at barnet får med.
I de tilfælde, hvor næringsværdien med fordel kan løftes, indgår pædagogerne et samarbejde med
forældrene.
Omkring fødselsdage er alle enige om, at mængden af kage og slik begrænses, men ikke forbydes.
Det er vigtigt, at fødselsdagen aftales med personalet i god tid.

Ved fødselsdagsfejring i hjemmet lægges der op til, at mad og spisning ikke tager for stort fokus fra
selve samværet og fejringen. Der skal ikke sendes noget med tilbage til børnehusene.
Thomas får lavet Sundhedsprofilen om til en brochure i samme layout som vores informationsfolder
til nye forældre.

6. Frokostvalg.
Afrunding på fravalg af frokostordningen.
Oven på de nuværende tilbagemeldinger fra forældrebestyrelserne, overvejer kommunen om en
ændring af licitationsmodellen kan realiseres.
Langt størstedelen af forældrene i Dagtilbud HobroSYD har været positive over fravalget.

7. Fælles feriepasning
Drøftelse af den fælles ferieaftale. Forvaltningen ønsker en evaluering af Fælles feriepasning og
lukkedage.
Der er meget fokus på løsthængende lukkedage, hvilket dog ikke er et stort problem i Mariagerfjord
Kommune.
I Dagtilbud HobroSYD er der lukket den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag).
Når der ex. er fællespasning i sommerferieperioden, vil det i den nye dagtilbudslov blive betragtet
som lukkedage i Bymarken og Onsild, selvom der er tale om fællespasning i Farvervænget og
Stoldalen.
Der er fællespasning i ugerne 28,29 og 30 samt jul og påske.
I ugerne 7 og 42 er der pasning i eget børnehus.
Forældre skal have besked om valg af børnehus inden ferietilbagemelding.
Mogens sender bestyrelsens svar til godkendelse hos Jakob inden indsendelse til forvaltningen.

8. Bestyrelsens overordnede principper
Fra sidste møde. Vi skal drøfte principperne med henblik på en tilpasning til den nye dagtilbudslov.
Personalet, som skal uddannes til “faglige fyrtårne” i de enkelte børnehuse begynder deres
diplommodul inden længe. Arbejdet med at få implementeret den nye dagtilbudslov er derfor godt
på vej, og punktet udsættes derfor til, at der bliver et bedre grundlag at revidere principperne ud
fra.

9. Status på Pædagogisk tilsyn
Vi havde pædagogisk tilsyn i juni hvilket vi drøftede på møde i august. Vi arbejder fortsat med
udgangspunkt i tilsynet, læringsdialog og kvalitetsrapporten løbende på at optimere vores
læringsmiljø – hvad opleves som kvalitet?
Resultaterne af det pædagogiske tilsyn blev drøftet i overordnede træk med udgangspunkt i, at
rapporten er et internt arbejdsredskab.
De anvisninger, der er givet, er taget til efterretning, og sikkerhedsmæssige hensyn som fjernelse af
ex. plastikposer i garderoberne o. lign er efterkommet.
Vi fortsætter udviklingen af den pædagogiske praksis med fokus på de anerkendende vurderinger
som beskriver de gode faglige kompetencer i alle børnehusene samt hovedkonklusioner der handler
om fortsat at udvikle den systematiske og reflekterede praksis. Dette har vi fokus på med ICDP
programmet.

10. Orienteringer
a. Økonomi, Regnskabsrapport nov. 2018 og budget 2019
Børnehusenes resultater på året forventes således:
Onsild -150.000 kr.
Farvervænget +225.000 kr.
Bymarken -50.000 kr.
Stoldalen +225.000 kr.
Dagtilbud HobroSYD har en fællessum på 180.000 kr. som ikke er delt ud endnu, og som dækker
uforudsete udgifter samt TR-funktion.
Sygdomsrefusion er endnu ikke modtaget.
Barselsrefusion er modtaget.
Der holdes igen på omkostningssiden resten af året, og det forventes, at Dagtilbud HobroSYD ender
med et lille plus på det samlede resultat.
Budget for 2019 blev uddelt.
b. Personale
Christina i Bymarken kommer retur fra barsel efter nytår. Birthe, som er i barselsvikariat stopper i
forlængelse af dette.
Den delvist sygemeldte medarbejder i Farvervænget er godt på vej tilbage. Regnbuen får ny
studerende til december, og Edite flyttes derfor i vuggestuen.
Stoldalen får ingen ny studerende i denne omgang.
c. Børnetal
Mogens fremviste oversigten over normeringer for 2019, som er udarbejdet af Pladsanvisningen.
Bymarken har en normering på 60 børn, med et max. på 65
Farvervænget har en normering på 65 børn, med et max. på 70
Stoldalen har en normering på 60 børn, med et max på 70
Onsild har en normering på 40 børn, med et max på 50
Vuggestuegrupperne i Farvervænget og Stoldalen har en normering på 12 børn
d. Andet
Projekt “Trivsel i dagtilbud” omkring udsatte børn er opstartet i samarbejde med dagplejen og
sundhedsplejen. Der foretages screeninger af børnene, og projektet skal sikre, at vigtige
informationer omkring børnene overgår fra dagpleje/vuggestue til dagtilbud, og viden dermed ikke
går tabt.
Retningslinjerne omkring de nye visiteringsregler er nu på plads.
Deltidsplads: 30 t./uge med reduceret betaling.
Pasning skal placeres mellem kl. 8.00 -14.00.
Kombinationsplads: blanding mellem deltidsplads og pasning i eget hjem, som kan benyttes ved ex.
svingende arbejdstider, hvor der vil være brug for en barnepige.
Princippet om at barnets plads i visitationskøen afhænger af alder, er nu erstattet af
opskrivningstidspunktet. Barnet kan opskrives til pasning, så snart det får et CPR-nr.
Hvis barnet begynder i pasning, vil det ikke kunne bibeholde sin plads på ventelisten med mindre der
gøres opmærksom på at opskrivningstidspunktet ønskes fastholdt, hvis man senere ønsker en
overflytning.
Der henvises til Pladsanvisningen omkring de nærmere regler.

11. Evt.
Mogens fremviste “Retningslinjer for børn og seksualitet”, som er en handlingsplan udarbejdet
tidligere af personalet og bestyrelse i B ørnhuset Vinkelvej.
Mogens foreslog i den forbindelse, at næste forældremøde kan tage udgangspunkt i netop dette
emne med deltagelse af Anne Louise Stevnhøj. Forældre vil kunne få mere viden om den almindelige
børneseksualitet, men også indgå i en drøftelse så emnet afdramatiseres.

