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 3. december 2019.

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00 til 21.30.
Mødet holdes i Børnehuset Stoldalen.
Til stede: Jonas, Heidi, Jesper, Rikke, Christina, Birthe, Stine, Sanne, Anne og Mogens
Afbud: Mia, Rebecca og Hanne (udtrådt pga. jobskifte) – Sidste, Bymarken har valgt Gitte V.
Hansen som personalerepræsentant derfra.
1. Bemærkninger til dagsorden.
Ingen bemærkninger.
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 9. oktober.
Nævnes under senere punkter.
3. Runde fra Børnehusene og Forældreråd.
a. Stoldalen
Juleforberedelser er i gang samt planlægning af to arrangementer i december.
Forældresamtaler for førskolebørn er i fuld gang.
Fokus på trivselsmålinger samt de første møder med trivselsteamet, som kommer hver
anden uge.
Der arbejdes meget med børneperspektiver samt lege- og læringsmiljøer, og der er brug
for mere plads på stuerne. Man søger i øjeblikket fonde til indkøb af borde/bænke, som kan
slåes op af væggen, når de ikke benyttes.
Der har været afholdt forældrerådsmøde, hvor man har aftalt at fastholde succeserne fra
sidste år med et spis-sammen/fastelavnsarrangement samt et Skt. Hans arrangement på
Naturgården. Der arbejdes på et tredje arrangement, som endnu ikke er fastlagt - muligvis
et loppemarked.
Spis-sammen arrangementer i henholdsvis vuggestuen samt på blå stue mødte ikke stor
tilslutning, hvorimod der var fin opbakning til samme arrangementer på gul og grøn stue.
b. Bymarken
Juleforberedelser er i gang, og der er børnejulefrokost torsdag, den 28. november med god
hjælp fra forældrerådet.
Der har været afholdt spis-sammen arrangement, som desværre ikke mødte stor tilslutning.
c. Onsild
Mogens orienterede, da Onsild ikke var repræsenteret til bestyrelsesmødet.
Det nye ventilationsanlæg er endelig ved at blive installeret.
Legepladsen trænger voldsomt til en opdatering, og man er derfor i gang med diverse

forbedringer.
Fokus på den styrkede pædagogiske læreplan.
Besøg på Naturgården med en mindre gruppe børn ad gangen.
d. Farvervænget
Juleforberedelser er så småt i gang, og der er børnejulefrokost torsdag, den 5. december.
Raketterne går Lucia på Solgaven den 12. december samt til kaffedag i børnehaven den
13. december.
Børnehuset tager til julearrangement i Hobro Kirke den 18. december.
Der er udarbejdet sprogvurderinger og dialogprofiler på alle førskolebørn, som skal
benyttes til de kommende forældresamtaler.
Fokus på børneperspektivet.
Tre medarbejdere har været på kursus i “Fri for Mobberi”, og der vil blive arbejdet videre
med temaet efter jul.
På legepladsen er der lavet ny sandkasse, og det gamle hønsehus er revet ned.
Der vil blive planlagt en arbejdsdag for børn og forældre i det nye år, som børnehuset kan
få glæde af både inde og ude.
Børnehuset har 40 års jubilæum den 1. maj 2020, og det overvejes, hvordan man kan
festliggøre dagen.
e. Naturgården
Der er lige nu 17 store kaniner, hvoraf mange af disse afhentes onsdag, den 27. november.
4. Ny struktur på børneområdet
Status på processen med forslag til Ny struktur på børneområdet.
Der har været afholdt økonomiudvalgsmøde, hvor der blev udarbejdet et oplæg til
byrådsmødet torsdag, den 28. november.
Mogens gennemgik kort Supplement A og Supplement B til Scenarie 4, hvor bla.
sammenlægningen af Dagtilbud Mariager og Hobro Syd blev forkastet.
(Opdatering: byrådsmødet har været afholdt, og det er besluttet at besparelserne på
dagtilbudsområdet (1,1 mio.) droppes og i stedet findes via kommunekassen, som har fået
tilført ekstra midler fra Staten. Dagtilbud Hobro SYD fortsætter uændret.
Besparelserne på skoleområdet med bl.a. sammenlægning af SFO-ledelse i tre distrikter
samt rammebesparelser bibeholdes).
Referater fra økonomiudvalgsmødet den 20. november 2019 samt byrådsmødet den
28. november 2019 kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Dagsorden-og-referater
5. Den styrkede pædagogiske læreplan
Information og drøftelse af forløbet med udarbejdelse af Den styrkede pædagogiske
læreplan.
Mogens uddelte den pædagogiske læreplan for Dagtilbud Hobro Syd, som skal være
færdigudarbejdet til sommeren 2020. Den må ikke blive et statisk opslagsværk, men skal
benyttes som et redskab, som løbende tilrettes med udgangspunkt i at afspejle børne- og
forældregruppen bedst muligt.
For at sikre, at læreplanen holdes i flow, er der altid et udvalgt emne med på dagsordenen
til personalemøderne i de enkelte børnehuse. Mogens er desuden ansvarlig for, at der

foretages en evaluering af læreplanen hvert andet år. Det blev foreslået, at forældrebestyrelsen inddrages i dette, og det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen.
De seks temaer er lige nu fordelt mellem de fire børnehuse på følgende måde:
Farvervænget: Natur, udeliv og science + social udvikling
Stoldalen: Kommunikation og sprog + alsidig personlig udvikling
Onsild: Krop, sanser og bevægelse
Bymarken: Kultur, æstetik og fællesskab
Arbejdet omkring børneperspektivet er drøftet på fælles personalemøder, og vil komme på
dagordenen igen til april.
6. Bestyrelsens overordnede principper og styrelsesvedtægten
Opfølgning fra sidste møde.
Mogens foreslog, at de overordnede principper revideres i takt med, at den pædagogiske
læreplan færdigudarbejdes hen over foråret, hvilket bestyrelsen var enig i. Punktet sættes
på dagsordenen til de fremtidige møder.
Styrelsesvedtægten blev kort drøftet.
7. Opfølgning på forældremødet om Børn og Seksualitet.
Alle, som deltog i forældremødet fra forældrebestyrelsen, var enige om, at det var et rigtig
godt og inspirerende oplæg. Opbakningen fra forældresiden kunne godt have været bedre,
da mange ville kunne få glæde af den viden, man fik med derfra.
Mødet havde både til formål at give større viden til forældre, men også til personalet i
børnehusene.
Mogens uddelte handleplanen om børn og seksualitet, og der blev drøftet forskellige
forslag til, hvordan vi bedst får budskabet formidlet ud til forældrene samt hvordan
børneperspektivet arbejdes ind.
Handleplanen finjusteres og laves i et folder-format, som matcher vores øvrige foldere, og
som kan hænges op, og deles ud.
Handleplanen blev desuden nævnt i positive vendinger i tilstandsrapporten.
8. Rengøring efter overgang til central enhed.
Ved at sammenlægge rengøringsfunktionen under en samlet central enhed, har kommunen
sparet 123 mio. kr.
Der er nu fastsat rammer om, at der nu skal være synlig rengøring i børnehusene inden for
tidsrummet kl. 6.00-17.00. Vuggestuerne har fået dispensation til at lægge rengøringen fra
kl 5.00.
Mogens fortalte kort om en forældrehenvendelse fra Bymarken, som på en fin måde
fortæller, hvordan rengøringen påvirker hverdagen for børnene, fordi børnene ofte må
afbrydes i deres aktiviteter, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
9. Orienteringer.
a. Økonomi. Status, Økonomirapport 2019 samt budget 2020
Forbrugsprocenten ligger lige nu på 87,6%, og forventes at ende på 93,8% ved årsskiftet.
Vores budgetteret er på 20,3 mio. kr. Det forventede forbrug forudses til19,3 mio. kr. Vi
afventer afregning med pladsanvisningen efter børnetal – her skal vi af med lidt.

Det forventes, at vi overfører 5-600.000 kr. til det nye regnskabsår. Pengene vil blandt
andet gå til en tiltrængt renovering og modernisering af legepladserne samt muligheden for
at sende flere pædagoger på ICDP-uddannelsen (International Child Development
Programme).
Mariagerfjord Kommune har afsat 2 mio. kr. ekstra fra til det kommende budget for 2020, til
mere pædagogisk personale i børnehusene. Derudover afventes evt. beslutning om
minimumsnormeringer.
b. Personale
Mogens er delvist raskmeldt på halv tid frem til nytår.
Hanne (Bymarken) er fratrådt pga. flytning. Ny pædagog ansættes.
Christina (Bymarken) er gået på barsel, og der ledes efter en vikar.
Annelise (Onsild) er gået på pension, og Tina (Farvervænget) har overtaget hendes plads.
Anne (Onsild) fratræder ultimo marts for at gå på efterløn.
Lise (Naturgården) fratræder 30. april 2020, og det drøftes i den forbindelse, hvordan vi
fremover ønsker at benytte Naturgården.
Ny studerende i Farvervænget (Regnbuen) pr. 1. december.
c. Børn
Mogens fremviste overblik over børnetallene, som er udsendt fra pladsanvisningen.
Børnetallet er støt stigende i vores distrikt.
d. Øvrigt
- Den nye skole- og dagtilbudschef (Berit Vinther) kommer på besøg i uge 49.
- Ny APV skal udarbejdes i alle fire børnehuse.
- Aktiviteten med “miljøagenter” skal i gang igen efter jul, og skal samtidig løftes lidt.
10. Evt.
Jesper orienterede om, at han modtog en henvendelse fra bevægelsen “Hvor er der en
voksen?”, som arbejder for minimumsnormeringer i børnehaverne. Henvendelsen kom
omkring tidspunktet for den landsdækkende demonstration den 22. november 2019, men
kom for sent til, at Jesper kunne nå at sende opfordringen videre til alle børnehusene.

Møder i 2020 med temaer:
29.1.2020
Bymarken

Forældresamarbejde, en del af Den styrkede Pædagogiske Læreplan
Børn og Seksualitet, Folder
Vuggestuepladser i Onsild

16.3.2020
Onsild

Trivselsrapport og evt. Kvalitetsrapport
Frokostordning.

Maj måned

Evt. dialogmøde med udvalget – er ikke meldt ud endnu

16.6.2020
???

Planlægge forældremøder til september
Frokostordning
Samvær i Bestyrelsen m. spisning

2.9.2020
Farvervænget

Formentligt budget 2021

