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 d.14. november 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 27. november 2017 kl. 19.00 – 21.30 i
Børnehuset Farvervænget.
Til stede: Jakob, Mie, Rikke, Nikki, Peter, Winnie, Lisbeth, Sanne og Mogens
Afbud: Line, Karin og Maria
1. Bemærkninger til dagsorden.
Ingen bemærkninger.

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde - 10. oktober 2017
Ingen bemærkninger.

3. Runde fra Børnehusene.
a. Farvervænget:
- Opbygningen af det nye skur volder problemer ift. lokalplanen, da børnehavens grund
ligger på to matrikler, og skuret pt. ikke må placeres som planlagt. Der arbejdes derfor
på, at matriklerne kan lægges sammen, hvilket kræver en ny lokalplan, som forventes
at tage 3 måneder. Som nødløsning er der opstillet en container til de nye cykler.
- Alle stuer har været afsted på naturgården hen over efteråret, hvilket har været en god
mulighed for pædagogerne til at møde hinanden på tværs af børnehusene.
- Jake, som har været i praktik i vuggestuen er stoppet 30. november 2017 og er nu
afløst af den nye studerende Peter fra 1. december 2017.
- Der har været en del erhvervspraktikanter i korte perioder hen over efteråret.
- Børnejulefrokost tirsdag, den 5. december 2017. Børnehavepersonalet hjælper
vuggestuen med køkkentjansen ifm. julefrokost om dagen, og vuggestuepersonalet
hjælper på samme måde børnehaven om aftenen.
- Luciadag onsdag, den 13. december 2017.
b. Stoldalen og Naturgården:
- Juleforberedelserne er i gang.
- Der er en langtidssygemelding i personalegruppen, hvilket giver lidt ekstra timer hos
det øvrige personale.
- Der har været afholdt en planlagt brandøvelse, som gik rigtig fint, og der vil inden
længe afholdes en brandøvelse, hvor tidspunktet ikke er kendt på forhånd.

c. Bymarken:
- Har været ramt af rigtig mange sygemeldinger blandt det faste personale i den samme
periode, hvilket har givet et øget arbejdspres for det tilbageværende faste personale, da
der måtte tilkaldes vikarer udefra.
- Anne (daglig leder) er sygemeldt, men vender muligvis delvist tilbage på arbejde efter
jul.
- G4S er i gang med at tjekke alarmanlæg, da det er påbudt, at der skal være
automatisk alarmanlæg i alle kommunens bygninger. Samtidig skal alle affaldscontainere placeres på afskærmede flisearealer.
- Pladsmanglen er fortsat et problem, men tilbygningsanmodningen som blev søgt ifm.
budget 2018 er desværre prioriteret fra ved kommunen. Der vil blive ansøgt igen til
budget 2019.
d. Onsild:
- Der vil blive etableret vuggestueafsnit fra 2019, hvor der er afsat 500.000 kr. til
ombygningen.
- Der er problemer med børnehusets ventilation, da anlægget er forældet. Et nyt anlæg
budgeteres til 500.000 kr. Kommunen har besigtiget anlægget, og Plan og Byg har
afsat 400.000 kr. og kommunens APV-pulje betaler de sidste 100.000 kr.
- Der er en langtidssygemelding i personalegruppen, som er blevet forlænget. En løs
vikar er derfor blevet tilknyttet mere fast i perioden.

Alle børnehuse skal overgå til det nye IT-system Famly. Onsild er i gang, Farvervænget
starter nu, og Bymarken og Stoldalen er på vej inden længe.
Der blev i forlængelse af dette spurgt ind til formålet med Dagtilbud Syds hjemmeside.
Mogens forklarede, at hjemmesiden er tiltænkt faktuelle ting, som politikker, referater
osv. Målgruppen vil primært være tilflyttere, ansøgere og studerende. Det er
børnehusene selv, der hver især beskriver det individuelle børnehus nærmere.

4. Runde fra Forældreråd
a. Farvervænget:
Der er afholdt forældrerådsmøde den 21. november 2017.
- Luciadag - forældrerådet hjælper med køkkentjansen.
- Spis-sammen arrangement afholdes igen stuevis til marts næste år, da det var en stor
succes sidste år.
- Sommerfesten fastholdes og planlægges, når vi kommer tættere på.
- Sikkerheden udenfor blev drøftet efter henvendelse fra en forælder, som har påtalt
hegnets højde. Vi fastholder de nuværende procedurer, hvor sikkerheden indskærpes
over for børnene, og hvor der altid er mindst 3 voksne ude sammen med børnene.
Samtidig understreges det også, at der også ligger et forældreansvar i at ruste
børnene, hvis de skulle komme i en situation, hvor en fremmed voksen henvender sig.
- Mobbepolitik blev drøftet, og Farvervænget har ikke en decideret politik, men arbejder
meget med trivsel i hverdagen, og er generelt meget opmærksomme på at forebygge
mobning ved hjælp af forskellige øvelser børnene imellem.
- Rambøll-spørgeskemaet, som udsendes til forældre med børn i 3-års alderen og

førskolealderen er svære at forstå og sprogbrugen bør derfor gøres enklere. Mogens er
opmærksom på problematikken, som er formidlet videre til Rambøll. Der er nye moduler
på vej omkring overgang til skolen, og sprogbruget skulle her være bedre.
- Børnenes toiletforhold er generelt meget lidt diskrete i deres indretning, hvilket kan
være en udfordring for nogle børn. Der arbejdes videre på en løsning.
b. Stoldalen og Naturgården:
Der er afholdt forældrerådsmøde den 22. november 2017.
- Der afholdes fællesspisning den 6.-7. marts 2018. En aften for førskolebørnene og en
aften for vuggestuen samt resten af børnehaven.
- Sommerfest afholdes primo juni 2018.
c. Bymarken:
Der er afholdt forældrerådsmøde ultimo oktober 2017.
- Der er afholdt fællesspisning den 7. november 2017, hvor forældrerådet stod for
Amerikansk lotteri, og fik indsamlet 1.100 kr. ved hjælp af lokale sponsorgaver. Peter
understregede, at det kun er forældrerådet, der må stå for aktiviteter, som indsamler
penge - ikke personalet.
- En mulig arbejdsweekend blev drøftet.
- Der afholdes børnejulefrokost, hvor forældrerådet hjælper med køkkentjansen.
d. Onsild:
Der er endnu ikke afholdt forældrerådsmøde.
Der er juleklip fredag, den 1. december 2017, hvor forældrerådet deltager.
5. Input til ny børne- og ungepolitik.
I forbindelse med opdateringen af Mariagerfjord Kommunes Børne- og Ungepolitik, ønsker
Udvalget for Børn og Familie at modtage input fra alle interessenter, og dermed også fra
forældrebestyrelserne.
Mariagerfjord Kommune har besluttet at den nye børne- og ungepolitik max. må fylde én side.
Mogens gennemgik Dagtilbud HobroSYDs vision, børnesyn og værdigrundlag.
Der har været afholdt personaledag på tværs af børnehusene, hvor emnerne er blevet drøftet, og
alle tilbagemeldingerne fra dagen skal nu sættes i system.
Hvor der tidligere har været meget fokus på den kognitive udvikling hos barnet, er man nu blevet
mere opmærksom på den følelsesmæssige udvikling. Man har arbejdet på at planlægge aktiviteter
til at understøtte målene, hvor man nu har større fokus på hverdagsrutinerne som værktøj.
Stoldalen og Vinkelvej har tidligere været udpeget som modtagerinstitutioner for nytilkomne
flygtningebørn. Dette arbejder man på at bryde op, så vægten af to-sprogede børn bliver mere
ligeligt fordelt, da erfaringer viser, at integrationen bliver væsentligt nemmere. Navnet ændres
samtidig fra modtagerbørnehaver til børnehuse med mangfoldighed.
6. Frokostordning i Dagtilbud HobroSYD
På sidste møde tog vi hul på at drøfte en eventuel frokost / madordning i Dagtilbud Hobro
SYD. Vi skal fortsætte drøftelsen med udgangspunkt i hvilke værdier vi ser i en frokost /

madordning. Peter har erfaringer fra Rebild kommune som han vil orienterer om og vi skal
drøfte hvilke muligheder der er jf. Dagtilbudsloven.
Mogens informerede om de tekniske foranstaltninger omkring køkkenerne, som vil skulle
bringes i orden inden en frokostordning vil kunne realiseres.
Der udspandt sig en debat omkring fordele og ulemper ved en madordning, som bl.a. gik
på pris, kvalitet, fleksibilitet ift. allergier, religion osv., personaleressourcer, økologi/ikkeøkologi m.m.
Det er aftalt, at holdningen til en madordning drøftes i personalegruppen i det enkelte
børnehus, og det blev understreget, at børnehusene frit vil kunne vælge, om de vil indgå i
ordningen eller ej, så længe en evt. frokostordning er forældrearrangeret.
Punktet medtages på næste møde.

7. Brobygning til skolen sommeren 2018
Der er ansat ny indskolingsleder på Bymarkskolen som vi samarbejder med omkring
brobygning og indskrivning. Vi har drøftet et fælles forældremøde om overgangen til
skolen.
Den nye indskolingsleder Connie, er tiltrådt stillingen pr. 1. november 2017, og der vil blive
afholdt møde med børnehusene omkring de børn, som skal i indskolingen efter
sommerferien.
Den 15. januar 2018 er der orienteringsmøde med indskolingdelen på Bymarkskolen for
forældre til førskolebørnene.
8. Orienteringer
a. Økonomi, regnskabsrapport og budget:
Vi holder budgettet og ser ud til at gå ud af 2017 med et overskud, som videreføres til
2018. Vi får efterudbetalt støttetimer og refusioner.
Budgettet for 2018 blev uddelt. Vi har godt styr på vores økonomi, men kunne ønske os
endnu mere personale. Der er et rammebudget på 19 mio. kr.
Fællesmidlerne på tværs af børnehusene vil kunne flyttes rundt, men kun i begrænset
omfang.
b. Børnetal:
Mogens gennemgik børnetal. Tendensen til det faldende børnetal er vendt og på vej
opad.
c. Personale:
Personalegrupperne har været hårdt ramt af sygemeldinger i efteråret. Nogle af dem
har dog været planlagte.
d. Andet:
Der vil komme en ny informationssikkerhedspolitik den 1. maj 2018 omkring håndtering
af persondata.
9. Evt.
-Valg af fotograf foretages individuelt i hvert enkelt børnehus.
- Fremadrettet skal dagsordenen køres mere stramt, så sluttidspunktet for mødet
overholdes.

