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 tirsdag d. 21. august 2019 kl. 19.00 – 21.30 i
Børnehuset Bymarken.
Tilstede: Jonas, Amalie, Rikke, Lisbeth, Hanne, Rebecca, Winnie, Mette & Mogens
Afbud: Jakob (Amalie suppleant), Mie (ingen suppleant), Nikki (ingen suppleant), Peter(uden afbud)
Mogens kontakter Peter mhp. afvikling af forældremøde i Bymarken og deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Præsentation af Mette – ny pædagogisk leder i Børnehuset Bymarken.
Mette er ansat pr. 1. august 2018. Hun er bosat i Klarup med sin familie, og har en bred erfaring inden for
det pædagogiske område i Aalborg Kommune.
1. Bemærkninger til dagsorden:
Ingen bemærkninger.
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 13. juni 2018:
Ingen bemærkninger.
3. Runde fra børnehusene
a. Stoldalen
Tilde er retur efter barsel.
Efter at have sendt 20 børn i skole er tre stuer skåret ned til to.
b. Farvervænget
Der er ansat tre nye i personalegruppen. Én studerende og to vikarer.
To pædagoger fra vuggestuepersonalet skal i gang med ICDP.
Raketterne starter deres aktiviteter op i starten af september, og skal den 5. september på tur med
Svanen.
Børnehavebørnene skal på tur til Als Odde, hvor naturvejleder Karsten er med.
Vuggestuebørnene tager i Hobro Minizoo.
Opstart med besøg på Naturgården.
Opstart af nyt læreplanstema Krop og Bevægelse.
c. Onsild
Lone har orlov. Bettina har fået hendes timer.
14 spirebørn skal på introuge ved Sildehagen.

d. Bymarken
Opstart af emne omkring Rim og Remser.
Spiregruppen arbejder på at blive miljøagenter.
To fra personalegruppen skal påbegynde ICDP 1, mens to andre skal påbegynde ICDP 2.
Planlagt besøg på en æbleplantage ifm. høsttema. Temaet afsluttes med en høstfest for hele
børnehuset og deres forældre.

Naturgården
De fire børnehuse vil nu igen opstarte med besøg på Naturgården - to stuer ad gangen fra to
forskellige børnehuse. Som noget nyt vil vuggestuebørnene nu også komme derud.
Lise er fortsat tilknyttet som fast pædagog.
4. Runde fra forældrerådene
a. Stoldalen
b. Farvervænget
c. Onsild
d. Bymarken
Ingen af forældrerådene har endnu opstartet aktiviteter, som har krævet et møde.
5. Budget 2019
Det er blevet en større udfordring at udarbejde budget 2019 end oprindelig forventet. Fra start var
opgaven at der skulle findes ca. 30 mill. hvilket var næsten på plads. Op til sommerferien kom
meldingen om af bloktilskuddet fra staten var 51 mill. mindre end forventet og hen over sommeren
er det samlede beløb steget til omkring 120 mill. Det er et voldsomt tal. Den samlede ledergruppe
orienteres nærmere d. 16. august og på mødet gives yderlig information.
Økonomiudvalget har besluttet, at Udvalget for Børn og Familie – skole, familie og dagtilbud - får
en rammereduktion på 2 %, hvilket svarer til ca. 14,6 mio. kr.
Mogens opridsede udvalgte punkter i sparekataloget, som kan findes som bilag til referatet fra
økonomiudvalgets møde den 15. august 2018.
Mogens pointerede, at oplægget fra dagtilbudsledelsens side vil være, at børnehusenes
stampersonale bibeholdes, og besparelserne findes på anden vis.
Der afholdes MED-udvalgsmøde 24. august 2018.
Den politiske forhandlingsgruppe mødes den 30. august 2018 og sender herefter høringsmateriale
ud til MED-udvalget, som kan afgive høringssvar. Derfor er der indkaldt til et ekstraordinært MEDudvalgsmøde den 5. september 2018.

6. Forældremøder med valg til bestyrelsen.
Vi skal aftale nærmere om afholdelse af forældremøder i september. Møderne er planlagt til:
Onsild – 10. 9.
Farvervænget – 12.9.
Stoldalen – 18.9.
Bymarken – 20.9.
Alle i bestyrelsen er enige om, at den primære tid skal benyttes på de enkelte stuer.
Punkterne på den fælles dagsorden vil være:

- Præsentation af den nye Børne- og Ungepolitik
- Kommunal madordning
- Facts angående besparelser
- Valg til forældrebestyrelsen (hvis der er medlemmer på valg i børnehuset)

7. Opfølgning på Ny Dagtilbudslov
Den Nye Dagtilbudslov er trådt i kraft. Orientering om dette.
Mogens gennemgik hovedpunkterne, og overordnet set er der ikke så meget nyt.
Læringstemaerne er ikke længere så skematiserede, og der er kommet nye og mere brede
betegnelser - eks. “Sprogstimulering” => “Sprog og Kommunikation”.
Fra 1. januar 2019 åbnes der op for muligheden for deltids- samt kombinationspladser.
Deltidspladserne er tiltænkt forældre på eksempelvis barsel, som ikke har brug for fuldtidspasning.
Der skal fastlægges nogle klare rammer, så planlægning af personaleressourcerne ikke
vanskeliggøres af den øgede fleksibilitet for forældrene.
Kombinationspladserne er tiltænkt forældre med skæve arbejdstider, så det bliver muligt at
kombinere dagtilbuddet med privat børnepasning.
Den nye type pladser er en del af den nye dagtilbudslov og kan derfor ikke spares væk på trods af de
kommende budgetbesparelser.
Der afsættes en pulje til opkvalificeringsforløb af ”pædagogiske fyrtårne”, hvor der samtidig er
midler til vikardækning 1:1.
Der afsættes en pulje til et løft af dagpleje- og vuggestueområdet.

8. Tilsynsrapport
Vi har haft pædagogisk tilsyn og fået tilbagemelding på kvaliteten i Børnehusene i Dagtilbud Hobro
SYD. Rikke deltog i dialogmødet d. 20. juni. Orientering og drøftelse af dette.
Kommunens to pædagogiske konsulenter har været på besøgsrunde i alle børnehusene for at
observere kvaliteten i dagtilbuddet. Der var især fokus på læringsdialoger, de pædagogiske
læringsfællesskaber og refleksionerne heraf.
Der blev også lagt vægt på de forskellige opfattelser, der kan være af den samme situation set fra et
pædagog- eller forældresynspunkt.
Samtidig blev det drøftet, om det er pædagogernes egne holdninger eller fælles-holdninger i
børnehuset, der er afgørende for måden tingene gøres på i hverdagen.
Der kan opleves forskellige signaler fra stue til stue.
Dialogmødet levede desværre ikke op til forventningerne hos hverken Rikke eller det pædagogiske
personale, som forventede en tilbagemelding på selve tilsynet.
Dette udeblev, og Rikke har derfor påpeget, at det ikke giver meget mening at
forældrerepræsentanterne deltager. Man kunne i stedet vælge at drøfte tilsynet i de enkelte
børnehuse i forældrerådene, hvor man også kan agere på de enkelte punkter.

9. Orienteringer
a. Økonomi
År til dato er der brugt 58,8 % af budgettet. Det forventes at vi ender på ca. 98 % ved
årsafslutningen.
Onsild og Farvervænget har haft flere børn end normeret og Thomas har været lånt ud til Bymarken
50/50, så der vil ske omplaceringer af det budgetterede tilskud. Bymarken og Stoldalen har haft
færre børn end normeringen.
Refusion for sygdom og refusion for de fire ansatte på barsel er endnu ikke lagt ind.
SVU-midler, som vi modtager hver 10. uge i forbindelse med Pia og Tinas uddannelse mangler vi for
de sidste perioder.
b. Børnetal
Børnetallet i Mariagerfjord Kommune falder overordnet set. I Hobro SYD stiger det en anelse.
Vi har afleveret 175 børn til skolen over de sidste to år, hvilket har påvirket det samlede børnetal. Vi
afleverer færre børn – ca. 63 - til skolen i sommeren 2019, så faldet vil rette sig langsomt op igen.
c. Personale
Onsild: Lone er på orlov, men er tilbage igen 1. oktober 2018.
Bymarken: Tina kommer retur fra uddannelse i efteråret, og begynder herefter i Hannes
barselsvikariat i Farvervænget.
Mette er begyndt som daglig leder.
Marie er sygemeldt.
d. Andet
Mogens uddelte ark med Børne- og Ungepolitikken.
Dagtilbud Hobro SYD havde besøg af Børne- og Familieudvalget tirsdag, den 14. august, hvor Jakob
repræsenterede forældrebestyrelsen. Fokus blev lagt på forældresamarbejdet samt udfordringerne
omkring fordelingen af de 2-sprogede børn.
Bymarksdistriktet omfatter 20 % af alle børn og unge mellem 0-17 år i Mariagerfjord Kommune.
Samtidig ligger andelen af de sociale indsatser på 33 %, hvilket giver en skævvridning.
Vi arbejder på en spredning af vores to-sprogede børn således de får bedre muligheder for at
udvikle deres sproglige kompetencer.

10. Evt.
Ingen bemærkninger.

