Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.
Sdr. Allé 7E
9500 Hobro
moson@mariagerfjord.dk
www.dagtilbudhobrosyd.dk
Tlf. 97 11 51 42
Mobil. 23 26 43 91

Hobro d. 25. august 2017
Bestyrelsesmøde onsdag d. 24. august 2016 kl. 19.00 til 21.30 på Naturgården,
Dorrelundsvej 3, 9500 Hobro
Tilstede: Fie, Perwin, Lisbeth, Rikke, Dorthe, Karin, Jesper, Lone, Anne O. og Mogens.
Afbud: Thomas, Heidi og Marie.
Dagsorden:
1. Bemærkninger til dagsorden
OK

19.00 – 19.05

2. Bemærkninger til referat fra møde d. 6. juni 2016
Ingen bemærkninger

19.05 – 19.10

3. Rundvisning på Naturgården
19.10 – 19.30
Anne O. viste rundt på gården blandt høns, kalkuner, kat og kaniner med meget mere.
4. Runde fra Børnehusene
19.30 - 19.45
a. Onsild
Har nu to stuer der er blandede, begyndt på svømning igen, i gang med planlægning for
resten af året.
b. Farvervænget
Ny fordeling af børn på blandede stuer, personalet rokeret lidt rundt.
c. Stoldalen
Planlægger efter Fremtidens Dagtilbud, mange på kursus. Roligt her efter sommerferie.
d. Bymarken
Ny pædagog kommet godt i gang, roligt efter sommerferien.
5. Runde fra forældrerådene
a. Onsild
Ikke nye aktiviteter, lidt stille
b. Farvervænget
Har haft en god sommerfest med forældrestyrede aktiviteter
c. Stoldalen
Har haft en god sommerfest med bål mad på Naturgården
d. Bymarken
Sommerfest med god tilslutning.

19.45 – 20.00

6. Kommunal Madordning
20.00 – 20.15
Bestyrelsen skal hvert andet år tage stilling til indførelse af madordning.
For vilkår se bilag.
Drøftelse af vilkår for madordning. Der var en udbredt skepsis i den eksisterende bestyrelse
dels ift. at skulle tage stilling til en madordning, vi konkret ikke ved, hvad kan indeholde

indenfor budgettet og dels i forhold til om madordningen bliver en for stor opgave med de
ressourcer, der er i huset (hænder, fysiske rammer, ud af huset ture mv).
Beslutningen skal tages af den ny bestyrelse i 4. kvartal.
7. Forældremøder i september
20.15 – 20.30
Planlægning af forældremøder med valg til ny bestyrelse. Planlægning af møderne.
Der er forældremøder i uge 37:
Mandag d. 12. – Børnehuset Farvervænget
Tirsdag d. 13. – Børnehuset Bymarken
Onsdag d. 14. – Onsild Børnehus
Torsdag d. 15. – Børnehuset Stoldalen
Der er ny styrelsesvedtægt på vej der giver mulighed for mindre bestyrelser. Fremover
vælges 5 forældrerepræsentanter – en fra hvert hus samt på skift en ekstra fra
Farvervænget og Stoldalen. Vi fastholder 1 medarbejderrepræsentant fra hvert hus.
Mogens undersøger hvem der er på valg og hvem der er valgt for 2 år sidste gang.
Mogens aftaler program med hvert enkelt børnehus og forældrerepræsentant.
8. Feriepasning
20.30 – 20.45
a. Opfølgning på fælles feriepasning i ugerne 28, 29 og 30.
Det har fungeret godt med fælles feriepasning i Farvervænget og Stoldalen. Vi har fået
afviklet ferie og afspadsering for personalet således vi kan planlægge med mest personale
når der er flest børn. Vi skal dog være mere opmærksomme på at børn og forældre kan få
bedre muligheder for af besøge børnehusene med feriepasning.
b. Feriepasning fremover.
Vi fortsætter med fælles feriepasning. Fremover bliver det 3 uger om sommeren – i 2017
bliver det ugerne 28, 29 og 30. Derudover bliver der fælles pasning i dagene mellem jul og
nytår samt de 3 dage op til påske. Vinterferie og efterårsferie er i eget hus.
9. Naturgården – Nyt projekt
20.45 – 21.00
Vi igangsætter er nyt projekt hvor børn fra Bymarken, Farvervænget og Stoldalen sammen
med personale fra hvert sted er på Naturgården i 3 uger. Orientering om dette.
Frem til efterårsferien planlægger vi to omgange af 3 uger et udeprojekt på Naturgården.
Der er ca. 30 børn af sted, blandet fra Bymarken, Farvervænget og Stoldalen sammen med
3 personaler – en fra hvert sted –og vores seniorjobber på Naturgården, der er biologilærer.
Forældrene får information i starten af uge 35.
Børnene bliver kørt frem og tilbage i bus, men forældrene er også velkommen til selv at
hente og samtidig opleve sit barn i en ny og spændende sammenhæng.
10. Orienteringer
21.00 – 21.25
a. Økonomi
Orientering om budget 2017.
I Dagtilbud HobroSYD og hvert enkelt Børnehus er vores forbrug ca. 71 % af årets budget.
Det er ca. 4 % over hvilket skyldes mere ansat personale frem til sommeren som vi ikke har
fået efterbetaling for endnu samt forskellige refusioner vi mangler. Alt i alt er det positivt og
vi forventer samlet en positiv overførelse til næste år.
b. Børnetal
Der er en svag stigende tilgang af børn i vores område. Til 1. november har vi de børn vi er
normeret til – 24 vuggestuebørn og 225 børnehavebørn. I de tal vi kender kan vi se, at der
frem til 1. juli 2017 kommer yderlig 35 børn og at vi skal aflevere 92 til kommende
børnehaveklasser. Der kommer derudover til stadighed nye børn, der ikke er på vores
opskrivningsliste så antallet af nye børn forventes højere.
c. Personale

Vi er opmærksomme på at tilpasse personaleforbruget til børnetallet således der altid er det
nødvendige personale indenfor budgettet.
d. Ny bus
Vores store bus trænger snart til en udskiftning. Vi undersøger muligheden for fondsmidler.
e. Kerneopgave, pædagogiske Læreplaner og Fremtidens Dagtilbud
Vi afslutter vores forløb med formulering af kerneopgaven i september. Dette hænger
sammen med arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Anne orienterede om forløbet
med Fremtidens Dagtilbud og læreplanearbejdet.
f. Status for HobroSYD – Hvad har vi fokus på.
Vi er alle godt i gang igen efter sommeren. Lederteamet mødes hver anden onsdag. Lige
nu er der mange på kurser, ICDP – kurser i anerkendende praksis, MED uddannelse –
kurser i Medindragelse og Medbestemmelse samt TR – kurser. De sidste er obligatoriske i
Mariagerfjord Kommune.
11. Evt.
Ikke punkter.

21.25 – 21.30

