Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.
Hobro d. 27. maj 2016

Bestyrelsesmøde i Dagtilbud HobroSYD mandag d. 6. juni 2016 kl. 19.00 – 21.30.
Mødet holdes i Børnehuset Onsild.
Tilstede: Fie, Perwin, Lisbeth, Rikke, Dorthe, Karin, Lene, Heidi, Lone, Thomas D. og Mogens
Afbud: Thomas V. og Jesper.
1. Bemærkninger til dagsorden
19.00 – 19.05
OK
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 16. april 2016
19.05 – 19.10
OK
3. Rundvisning i Børnehuset Onsild
19.10 – 19.30
Lone og Thomas viste rundt.
4. Runde fra Børnehusene
19.30 - 19.45
a. Onsild
Er optaget af afslutning med skolebørn. Struktur efter sommerferien – 2 eller 3 stuer.
Fremtidens Dagtilbud afsluttes pr. 31. 7.
b. Farvervænget
Nyder det gode sommervejr. Sommerfest hvor de ældste forbereder underholdning. Har
været med på Sprogfitness i Arden. Stuerne blandes efter sommerferien og der
planlægges ”spiregruppearbejde”
c. Stoldalen
Der skal sorteres skrald. Personaleskift i vuggestuen. Forbereder fælles ferie med
Onsild. Afslutning for skolebørn på Naturgården.
d. Bymarken
Brobygningen med skolen har været godt.
5. Runde fra forældrerådene
a. Onsild
Har afholdt velkomst for Thomas
b. Farvervænget
Holder sommerfest d. 17. juni
c. Stoldalen
Planlægger fælles afslutning på Naturgården d. 20. juni
d. Bymarken

19.45 – 20.00

6. Opfølgning på dialogmødet med Børne- & Familieudvalget.
20.00 – 20.10
Tilbagemeldinger fra dialogmødet
Politikkerne giver udtryk for at de får stort udbytte af Dialogmøderne. Det giver dem indblik i
dagligdagen i dagtilbudsområdet. Marianna orienterede om de gode erfaringer med
Fremtidens Dagtilbud. Derefter præsenterede hun forslag til fremtidigt arbejde med
læreplanstemaerne.
Der var drøftelse af brobygningsarbejdet og samarbejdet med skolen.

7. Pædagogstilling i Bymarken.
20.10 – 20.20
Der skal ansættes en pædagog i Bymarken i stedet for Thomas.
Vi har foretaget en intern rokade med en pædagog fra Stoldalen der overgår til Bymarken til
1. august.
8. Fælles feriepasning
20.20 – 20.40
Principper for fælles feriepasning
Vi udarbejder Principper for fælles feriepasning. Vi tager udgangspunkt i den pjece
HobroNORD har udarbejdet.
9. Status fra Dagtilbud HobroSYD
20.40 – 21.00
Hvad er der fokus på lige nu – orientering og drøftelse
Vi udarbejder personalepolitikker, der gælder i det nye Dagtilbud HobroSYD således der er
et sæt fælles aftaler der gælder for alle.
Vi får sidst i juni nyt design for skilte, stempler, brevpapir. Vi drøfter brug af en fælles
hjemmeside, børnehusenes hjemmeside, Facebook og Min Institution. Vi får vejledning af
vores kommunikationsafdelingen således vi får den optimale løsning.
10. Orientering fra ledelsen
21.00 – 21.15
a. Økonomi
Vores økonomi er i balance uden merforbrug. Vi har en forbrugsprocent på 47,1 hvilket
er tilfredsstillende. VI bruger ekstra personale pga. merindskrivning. Dette dækkes
senere på året.
b. Personale
Der er flere tidsbegrænsede ansatte der stopper til juli og august pga. Børnehaveklasse
årgangen der forlader os.
c. Børn
Vi har frem 1.juli ekstra børn indskrevet. Til 1. august har vi samlet ca. 15 ledige pladser
op til normeringen. Vores max. normering giver ca. 40 – 45 pladser.
d. Øvrigt.
- Revision af styrelsesvedtægten.
Styrelsesvedtægten bliver revideret frem til næste valg mhp. at ”slanke” bestyrelserne
og tydeliggøre kompetencerne.
Der holdes forældremøder med valg til bestyrelsen i uge 37. Der deltager
repræsentanter fra Bymarkskolen for at orienterer om skolen, skoleparathed og
børnehaveklassen.
Mandag d. 12. september – Børnehuset Stoldalen
Tirsdag d. 13. september – Børnehuset Bymarken
Onsdag d. 14. september – Børnehuset Onsild
Torsdag d. 15. september – Børnehuset Farvervænget.
Alle møder er fra kl. 19.00 – 21.00.
11. Orientering fra andre
21.15 – 21.25
---12. Evt.
Vi undersøger muligheden for en ekstra forestilling for børn og forældre i Cirkus Krone, evt.
kan det først blive aktuelt fra næste år.
Vi kan få god inspiration fra ”miljøagenterne” når vi efter sommerferien 21.25 – 21.30
Skal i gang med affaldssortering.
Næste møde er d. 24. august på Naturgården.

