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 mandag, den 29. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.30 i
Børnehuset Stoldalen.
Tilstede: Jonas, Mie, Jesper, Mia, Rikke, Hanne, Winnie, Lisbeth, Rebecca, Anne O. og Mogens
Afbud: Jakob.
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. Stoldalen
Grøn stue er på Naturgården i uge 43+44 sammen med Solen fra Farvervænget, og onsdag uge 44
kommer der en “heks” og laver bålmad i anledning af Halloween.
Blå stue er ved at blive omdannet til en flexstue, som giver mulighed for at blande de store
vuggestuebørn med de mindste børnehavebørn. Stuen forventes at stå færdig ultimo 2018.
b. Farvervænget
Det forventes, at børnetallet vil ligge på 69 børn pr. 1. januar 2018, hvilket er omkring den
maksimale normering.
Der starter en pædagogstuderende på Regnbuen, og Edite flyttes derfor i vuggestuen.
Der arbejdes med kulturelle udtryksformer.
Raketterne skal have udarbejdet en dialogprofil.
Fællesspisning for Raketterne onsdag uge 44.
Udfordringer med børn der tilmeldes i ferieperioderne og aldrig dukker op. Der spildes mange
personaleressourcer på dette. Sanne har lagt et opslag ind på Famly.
c. Onsild
Besøg på Naturgården.
Har i øjeblikket en erhvervspraktikant samt to praktikanter fra MFI (Mariagerfjord Idrætsskole).
De kommende skolebørn sprogtestes med efterfølgende forældresamtaler ultimo november.
Ventilationsanlægget er lovet færdig ultimo 2018.
De store børn er i gang med at uddanne sig til Miljøagenter. Herefter går de små i gang.
d. Bymarken
Spiregruppen her er også ved at uddanne sig til Miljøagenter, og skal til januar deltage i en større
stafet med Onsild Børnehus, som spejderne igangsætter.
Besøgene på Naturgården tager udgangspunkt i dyrene på gården.
e. Naturgården

Der har været indbrud i efteråret, hvor værkstedet er ryddet inklusiv havetraktor og brændstof.
Sammenlagt er der stjålet for ca. 55.000 kr.
4. Runde fra forældrerådene
a. Stoldalen
Der afholdes forældrerådsmøde den 14. november 2018.
b. Farvervænget
Der blev afholdt møde op til bestyrelsesmødet for det nye forældreråd.
Lucia-dagen i december blev drøftet.
Frokostordningen blev debatteret med fordele og ulemper.
c. Onsild
Der afholdes forældrerådsmøde den 12. november 2018.
d. Bymarken
Der har væres spis-sammen dag i hele børnehuset, hvor 20-25 børn deltog med deres familier.
Julefrokost nærmer sig ultimo november, hvor forældrerådet hjælper til i køkkenet.
5. Budget 2019 + regnskabsrapport oktober 2018
Budget 2019 er vedtaget – orientering og drøftelse af dette. Gennemgang af regnskabsrapport pr.
oktober 2018.
Mogens fremviste oplægget “Budgetmateriale i høring”.
Dagtilbuddet rammes ikke direkte, og der er ikke besparelser på normeringsaftalen.
Der spares 400.000 på” kvalitetsløft” og 700.000 på omstruktureringspuljen .
Barselsrefusion går fra 100 % til 90 %.
Rengøringsfunktionen centraliseres under Bygafdelingen i Mariagerfjord Kommune, hvilket gælder
for både skoler og dagtilbud.
PPR-ressourcer forsvinder ”løse timer”(ex. støttepædagoger).
To ledige stillinger i henholdsvis Onsild og Bymarken besættes med intern rokade og skaber i sig selv
en besparelse i Hobro SYD.
6. Frokostordning 2019
Drøftelse af frokostordning og stillingtagen til det videre forløb. Opsamling på informationsaften d.
24. oktober.
Bestyrelsen var enige om, at udbudsmaterialet i år var væsentligt bedre end ved sidste valg. Der er
gjort et stort stykke arbejde i at informere forældrebestyrelserne inden for de gældende rammer, og
det fortjener stor ros.
Fordele og ulemper blev debatteret, og afgørelsen blev ud fra dette, at forældrebestyrelsen siger nej
tak i denne omgang.
Alle var enige om, at udbudsmaterialet er nødt til at ligge fast fra kommunens side, da både
bestyrelse og forældre er usikre på indholdet af det endelige udbud, hvis man valgte at sige ja. Så
længe pris og udbyder ikke ligger fast, bliver det svært at overbevise forældregruppen.
Mogens får på vegne af bestyrelsen lagt en skrivelse på Famly omkring den endelige afgørelse og
overvejelserne bag og giver forvaltningen besked om vores fravalg.

7. Bestyrelsens overordnede principper
Bestyrelsens overordnede principper blev udarbejdet i 2016. Vi gennemgår principperne med
henblik på en ”modernisering”. Principperne vedhæftes som bilag.
Mogens omtalte folderen “Vision, børnesyn, værdigrundlag, kerneopgaven, fokusord,
udviklingspunkter”, som benyttes af personalet i Dagtilbud Hobro Syd.
Mogens gennemgik bestyrelsens overordnede principper i korte træk. Bestyrelsen læser dem
igennem til næste bestyrelsesmøde med henblik på en opdatering, som skal afspejles i den nye
børne- og ungepolitik samt den nye dagtilbudslov.
8. Orientering
a. Økonomi
Mogens uddelte regnskabstallene år til dato.
Resultat på året ender tæt på 0 eller måske lidt under.
Status på børnetallet gør lige nu, at Farvervænget og Onsild tilføres midler og Bymarken og
Stoldalen trækkes i midler. Samtidig er der ikke i år omrokeret midler ned til fællesafsnittet, som
dækker bl.a. ICDP-uddannelsen og fællesudgifter mv.
Feriepengeafregninger i forbindelse med fratrædelser og afvikling af ferie efter barsel har vejet
tungt.
Vigtigt at tænke meget forud på personalesiden, da 80-90 % af budgettet er lønudgifter.
b. Personale
Bymarken har haft en turbulent periode på personalesiden, og har derfor arbejdet hårdt på at opnå
stabilitet igen, hvilket nu ser ud til at være lykkedes.
Eva er blevet fastansat i Marias stilling.
Onsild har ansat Anne fra Bymarken i en pædagogstilling, efter Lone har sagt op i forbindelse med
sin orlov.
Lise arbejder fortsat på tværs af børnehusene som fast tilknyttet pædagog på Naturgården.
Tilde er retur fra barsel. Hanne er fortsat på barsel. Tina, som er retur fra kursus er ind indtrådt i
vikariat for Hanne (på barsel)og Pia er også tilbage fra uddannelse.
Line er delvist sygemeldt.
De pædagogiske ledere skal på kursus i pædagogisk ledelse. Hvert børnehus får en pædagog på
diplommodul hvor indholdet sigter på læreplansarbejdet. Begge kurser er en del af
dagtilbudsreformen omkring opkvalificering af personale.
c. Børnetal
Mogens fremviste en oversigt over børnetallet for 2018 + 2019, som er udarbejdet af
Pladsanvisningen.
d. Andet.
I forbindelse med dagtilbudsreformen skal Stoldalen være en del af et projekt om “Trivsel i
dagtilbud”. Projektet løber i 4 år og er målrettet de ti institutioner med den største andel af socialt
udsatte børn. Projektet skal sikre overgangene mellem dagtilbuddene, så viden ikke går tabt. Det er
i samarbejde med dagplejen, sundhedsplejen og PPR. Der er afsat midler til vikardækning.
9. Evt.
Jonas ønskede en afvejning af, om bestyrelsens fravalg af frokostordningen samtidig lægger op til
en drøftelse af børnenes madpakker? Der ønskes ingen regler, men gerne vejledninger. Mogens
sætter sundhedsprofilen på dagsordenen til næste møde.

