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 26. august 2019

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2019 kl. 19.00-21.00 i Børnehuset Bymarken.
Til stede: Jakob, Jonas, Rikke, Hanne, Rebecca, Lisbeth, Winnie, Mette & Mogens
Afbud fra: Jesper, Mie & Mia

1. Bemærkninger til Dagsorden
Ingen bemærkninger.
2. Bemærkning til referat fra møde den 18. juni med bowling.
Ingen bemærkninger.
3. Runde fra Børnehusene
a. Bymarken
Der er sendt 17 børn i skole, og der er nu fokus på oprykningen af de nye Spirer.
Den bevilgede specialstøtte er opstartet efter sommerferien.
Temaet lige nu er rim/remser, som efterfølges af høsttema tre uger i september.
Sampasning med Farvervænget i sommerferien forløb rigtig godt, og børnene legede fint på kryds
og tværs.
b. Onsild
Er på Naturgården i august. Først med de nye Spirer, og efterfølgende med hele børnehaven, hvor
temaet er dyr.
Den bevilgede specialstøtte er opstartet, og det har givet ro.
Spirerne skal på naturgården i uge 35.
Sampasning med Stoldalen i sommerferien forløb fint.
c. Farvervænget
Har fokus på de nye Raketter, som spiser madpakker og frugt sammen hver dag.
Raket-aktiviteterne opstarter den 4. september, hvor noget af det første bliver en sejltur med
Svanen samt en uge på Naturgården.
Børnehaven vil senere arbejde med et tema omkring fjorden, vandet og stranden, som afsluttes
med en tur til Als Odde.
Mathilde (projektmedarbejder) vil arbejde med et æbletema i efteråret, og vil også invitere
vuggestueforældrene til en eftermiddag med fokus på børnemotorik.
Ny specialstøtte er opstartet efter sommerferien.
Personalet på hver enkelt stue får en “skrivedag”, hvor de kan sidde hjemme og sammen udarbejde

stuens årsplan.
d. Naturgården
Kaninerne har fået to kuld unger, så der er fokus på, at de ikke formerer sig yderligere.
e. Stoldalen
Første uge i september vil der blive arbejdet med aldersopdelte børnegrupper. Hver tirsdag året ud
vil hver af grupperne arbejde med forskellige temaer.
Hver torsdag er der store legedag, hvor alle stuer er åbne. Hver enkelt stue har fokus på noget
forskelligt, eks. kreativitet, motorik osv.
Årshjulet blev udarbejdet lige før sommerferien. Alle stuer har uafhængigt af hinanden valgt bl.a. at
have et tema om bondegårdsdyr, da mange børn har brug for at lære “det nære” bedre at kende.
4. Runde fra Forældreråd.
a. Bymarken
Der blev afholdt sommerfest lige op til sommerferien, og der var fin opbakning.
Spireshowet var en succes, og havde i år endnu mere fokus på børneperspektivet. Børnene kunne
selv vælge, om de ville underholde med sang, rim/remser, dans eller andet. Antallet af
boder/aktiviteter var i år sat ned, og det passede fint med den tid, der var til rådighed.
b. Onsild
Har også afholdt sommerfest, hvor forældrene selv medbragte mad til grill. Der var opbakning fra
omkring halvdelen af børnegruppen og deres familier.
Der er blevet afviklet OL, og udvalgte aktiviteter blev prøvet af på forældrene til sommerfesten.
c. Farvervænget
Ingen aktiviteter, som har krævet et møde.
d. Stoldalen
Der blev afholdt sommerfest på Naturgården til Skt. Hans med fin tilslutning og stort kagebord. Der
blev spillet rundbold, Jonas holdt båltale og Midsommervisen blev sunget. Kædedansen blev
desværre ikke en realitet, men det var en rigtig fin aften.
5. Struktur indenfor Børn og Familie
Sammen med det sendte materiale fra i torsdags er sagsfremstillingen til bestyrelsen.
Vi skal forholde os til de 3 scenarier ”Et strenget eller to strenget” der er beskrevet og
delscenarierne vedr. Dagplejen, PPR, SFO-ledelse og administrative fællesskaber.
Tids- og procesplanen beskriver det videre forløb frem til endelig høring i november og politisk
beslutning til december.
Mogens trak linjerne op for de tre scenarier efter formødet med repræsentanter fra
forældrebestyrelsen samt MED-udvalgsmødet. Der vil i den endelige kvalificering blive lagt vægt på,
hvad der er vigtigt for henholdsvis forældre, medarbejdere og ledelse.
På MED-mødet blev der udtrykt ønske om, at kommunen sætter processen på pause et års tid, og i
stedet kigger til nogle af de omkringliggende store kommuner som Aalborg og Randers, og
herigennem få inspiration og drage erfaringer, inden man fortsætter det videre arbejde, og træffer
en afgørelse.
Mogens kunne informere om, at der er kommet “nye spillere på banen” fra kommunens side. Man

kigger lige nu også på muligheden for en sammenlægning af stillingen som chef for henholdsvis
dagtilbud og skole i én samlet stilling, da begge stillinger lige nu er konstituerede.
KL og regeringen forhandler lige nu om bloktilskuddet til kommunerne, hvor den nye regering er
mere positivt stemt. Det vil inden for 2-3 uger stå klart, hvad udfaldet bliver fra regeringens side.
Hvordan kommunen vil håndtere besparelserne ved en eventuel forøgelse af bloktilskuddet, vides
endnu ikke.
Mogens fremviste Ledelseskommisionens rapport med anbefalinger til den offentlige sektor, og
nogle af de ledelsesmæssige konklusioner er også en del af den kvalificering, der er under
udarbejdelse.
Mogens fremviste publikationen “Potentialepakker”, hvor Mariagerfjord Kommune sammenlignes
med andre sammenlignelige kommuner på bl.a. børne- og familieområdet.
Det viser sig, at kommunen på især familieområdet afsætter væsentligt flere midler end i de øvrige
kommuner i gennemsnit.
Bestyrelsen er enige om, at man vil kigge mod scenarie 2, men med det forbehold, at Hobro Syd
beholdes i sin nuværende form, og man i stedet kigger på en mulig sammenlægning af knap så
bæredygtige distrikter i stedet. En sammenlægning med et yderligere distrikt vil gøre Hobro Syd til
det suverænt største distrikt. Hobro Syd er i sig selv mere bæredygtigt end nogle af de øvrige
oplandsdistrikter, og derfor giver det god mening at kigge på andre sammenlægningsmuligheder.
6. Forældremøder med valg
Drøftelse og planlægning af forældremøder. Vedr. datoer se referat fra 18. juni 2019.
Forældremøderne og indholdet blev kort drøftet.
Jakob er på valg i Farvervænget. Mie er på valg i Stoldalen.
7. Forældremøde med Anna Louise Stevnhøj om ”Børn og Seksualitet”
Vi afventer dato fra Anna Louise sidst i oktober først i november.
Datoen er nu fastsat til 31. oktober 2019.
Anna Louise Stevnhøj vil i en halv time op til forældremødet drøfte emnet med personalet, inden
forældrene kommer.
Psykolog og sundhedsplejersker deltager også.
Hvor forældremødet afholdes, meldes ud på et senere tidspunkt.
8. Orienteringer
a. Økonomi & Budget, herunder budget 2020
Vores forbrugsprocent ligger lige nu på 57,3 %, og forventes at ligge på ca. 95 % ved udgangen
af 2019. Vi vil gerne kunne overføre omkring 3-400.000 kr. til 2020.
b. Børnetal
Vores børnetal er stabilt og med tilflytning til området og en let stigning i antallet af fødsler
hvert år, er tallet stigende.
Normeringen er lige nu det laveste på året pga. de mange børnehavebørn der nu går i skole,
men alle institutioner er fortsat bæredygtige.
c. Personale
Tina, som har været i vikariat for Hanne i Farvervænget, starter i Onsild den 9. september, når
Hanne vender tilbage fra barsel.

Edite i Farvervænget er fortsat graviditetsbetinget fraværende, og vil være dette frem til sin
barsel. Tanja fortsætter derfor i sit vikariat.
Mette (Bymarken) opstarter på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
Agnethe (Bymarken) skal i gang med ICDP 2.
Thomas (Onsild) skal fortsætte på DOL ultimo september.
Der opstartes kurser i førstehjælp og Fri for Mobberi for personalet i alle fire børnehuse hen
over efteråret.
d. Andet
Rengøringen i børnehusene er nu flyttet til en central enhed, hvilket betyder, at rengøringen nu
foregår i dagtimerne og ikke først efter lukketid. Det er på mange måder ikke hensigtsmæssigt,
da der er mange hensyn at tage for rengøringspersonalet, når børnene er til stede.
9. Evt.
Ingen bemærkninger.

