Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.
Sdr. Allé 7E
9500 Hobro
Tlf. 97 11 51 42
moson@mariagerfjord.dk
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Hobro d. 14. juni 2017
Referat fra Bestyrelsesmøde i Dagtilbud HobroSYD, torsdag d. 8. juni 2017 kl. 18.00-21.00
på Hotel Amerika.
Til stede: Mogens, Anne O., Thomas, Anne M. K., Sanne, Karin, Maria, Lone, Lisbeth, Rikke K. B.,
Jesper, Heidi, Mie og Rikke K.

1. Bemærkninger til dagsorden.
Mangler punktet “Runde fra forældrerådene”. Lægges under punkt 4. Ellers ingen bemærkninger.
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 17. 2. 2017
Ingen bemærkninger.
3. Opsamling fra Dialogmødet med Udvalget.
Rikke K. B., Jesper, Mogens og Anne K samt personalerepræsentanterne fra hvert børnehus deltog
fra Dagtilbud HobroSYD.
Generelt er der positive tilbagemeldinger på at opbygge dialogmødet med forskellige caféer.
Det fungerede rigtig godt, at dialogpunkterne var konkretiseret på forhånd, og at politikerne var
lydhøre. Der er ønske om, at datoen for dialogmødet fastsættes tidligere næste år.
Det første af dialogpunkterne fra HobroSYD sammen med HobroNORD og Trekløver omhandlede
rutinepædagogik i hverdagspraksis. Læreplanstemaerne fylder meget i hverdagen og kan være
medvirkende til, at man overser hvilke muligheder for læring der ligger i hverdagsrutinerne. Punktet
blev ligeledes drøftet på sidste bestyrelsesmøde.
Det andet af dialogpunkterne fra HobroSYD og HobroNORD omhandlede mangfoldighed ift. de
efterhånden mange forskellige dagtilbud. Der udbydes flere og flere private dagtilbud, hvor der er
andre vilkår end for de offentlige. Kommunale dagtilbud har åbent i 51,5 time/uge, hvor de private
dagtilbud selv kan styre åbningstiden, og sætte prisen derefter. Samtidig er der i de private dagtilbud
større fleksibilitet ift. at tilpasse antal vuggestue- og børnehavepladser ift. efterspørgslen, hvor de
offentlige er låst fast. Offentlige og private dagtilbud har derfor ikke samme præmisser at arbejde
under.
Mogens kunne fortælle at politikerne også var rigtig positive efter dialogmødet, men til næste år
gerne vil fremhæve dialogen med forældrene og mindre med personalegruppen.

4. Runde fra børnehusene.
a. Onsild
Der er afholdt MUS-samtaler, og man er i fuld gang med naturtemaet.
Én af de tidsbegrænsede stillinger har det været muligt at forlænge til efter sommerferien.
Der afholdes bedsteforældredag tirsdag, den 13. juni 2017.

b. Farvervænget
Brobygning på Bymarkskolen og sejltur med Svanen for de ældste børn.
Digitale læreplaner afsluttes inden sommerferien, hvor også medhjælperne stopper.
Bedsteforældredag blev afholdt torsdag, den 11. maj 2017.
Sommerfest afholdes fredag, den 16. juni 2017.
Ansøgning godkendt hos Nordeafonden, som giver mulighed for at invitere hele børnegruppen i
Aalborg ZOO til august.
MUS-samtaler afholdes efter sommerferien.
c.

Stoldalen + Naturgården
Der arbejdes fortsat med læreplanstemaer på alle stuer.
Den årlige sommertur til Hobro Minizoo foregik onsdag, den 7. juni 2017.
Én medarbejder er på barsel, og i vuggestuen er der en sygemelding og en fraflytning som alle
gør, at der har været ustabilitet på personalefronten. Der er ansat vikarer tom. 30. juni 2017.
Der er udarbejdet en plan for besøgene på Naturgården fra medio august 2017 til ultimo
november 2017. Planen er lagt efter, at der hver uge er besøg af to forskellige institutioner, som
hver har 14 dage ad gangen. Naturgården holder sommerafslutning for de ældste børn med
overnatning for de børn der har lyst.

d. Bymarken
Brobygning på Bymarkskolen og sejltur med Svanen for de ældste børn samt afslutning med
MGP-fest.
Sommerfest afholdes fredag, den 16. juni 2017.
Tidsbegrænset ansat stopper den 30. juni 2017. Medhjælper opsiges pga. faldende børnetal,
men fortsætter med rengøringstimer pr. 1. september 2017.

5. Runde fra forældrerådene.
a. Onsild
Der er afholdt møde ang. sommerfest.
Børnetøj-byttebørs er snart ved at være klar til igangsætning.
b. Farvervænget
Der er afholdt møde ang. sommerfest.
Muligt nyt valg af fotograf blev drøftet.
Stoldalen + Naturgården
Har afholdt tre fællesspisninger for henholdsvis Naturgården/skolebørn, børnehaven og
vuggestuen.
Sommerfest afholdes efter sommerferien på Naturgården, hvor der vil være sammenskudsgilde.
Der planlægges desuden en arbejdsweekend på Naturgården.
c.

Bymarken
Der er afholdt møde ang. sommerfest.

5. Overordnede principper.
Vi drøftede en sundhedsprofil på sidste møde med udgangspunkt i oplæg fra Vinkelvej. Der er
udarbejdet forslag til drøftelse.
Det er vigtigt for alle, at profilen tager udgangspunkt i hensigtserklæringer og ikke forbud. Mogens og
Sanne har arbejdet med formuleringerne, så de ikke låses for meget fast.
Der er indarbejdet et nyt afsnit omkring sygdom, hvor det bl.a. understreges, at personalet i
dagtilbuddene kun må give medicin til børn med kroniske lidelser. Medicin mod almene sygdomme
vil typisk kunne udskrives som depotmedicin fra lægen og dermed gives på tidspunkter, som ikke
involverer dagtilbuddet.

Der er i øjeblikket ekstremt stor fokus på kost og sundhed, og Region Nordjylland vil ultimo
september udsende spørgeskema til alle forældre med børn i dagtilbud.
Mariagerfjord Kommune er lige nu blandt de nordjyske kommune som har flest overvægtige
teenagere.
Sundhedsplejen vil fra august 2017 blive tilknyttet børnehusene 5 timer pr. måned, og vil ud over
børnenes almene sundhed bl.a. have fokus på syn og hørelse. Der vil herudover indføres
sundhedstjek af de 4-årige.
Der er udnævnt sundhedsambassadører blandt personalet i hvert børnehus, men kurserne omkring
dette gennemføres på et senere tidspunkt.

Under punktet søvn vil den anbefalede mængde søvn for de 1-2 årige (vuggestuebørnene) blive
tilføjet.

6. Samarbejde med Dagplejen og modtagelse af nye børn.
I lederteamet drøfter vi samarbejde med dagplejen og modtagelse af nye børn. Orientering og
drøftelse af dette.
Der er i de overordnede principper for Dagtilbud HobroSYD indarbejdet tre punkter, som der vil blive
arbejdet videre med:
- Nye børn fra pladsanvisningen. Vi skal sørge for at have en fælles skabelon, så modtagelsen bliver
ensartet i alle børnehuse. Også gerne via materiale, som kan uddeles til forældrene
- Brobygning fra dagpleje/vuggestue. Politikken omkring dette ligger fast i Mariagerfjord Kommune.
- Samarbejde med dagplejere i distriktet omkring besøg i børnehusene.
Der afholdes teammøde den 21. juni 2017, hvor dagplejepædagogerne deltager, og samarbejdet vil
blive forventningsafstemt.

7. Opfølgning på forældremødet m. Jens Andersen
Hvordan gik forældremødet? Skal vi gentage til næste år med ny oplægsholder?
Generelt var der stor ros til arrangementet, hvor der var mange gode input uden en fordømmende
tone. Der var i bestyrelsen enighed om, at et lignende arrangement fint kan gentages næste år, men
at det måske med fordel vil kunne afholdes i januar/februar, hvor tilslutningen muligvis kunne blive
større. Mulige forslag til nye oplægsholdere drøftes på næste bestyrelsesmøde i august, og input
modtages gerne.

8. Forældremøder til september.
Planlægning af forældremødet til september.
Forældremøderne ligger i år på følgende datoer:
11. september: Farvervænget
13. september: Bymarken
19. september: Onsild
26. september: Stoldalen
Udover en pejling for budgettet for 2018, og generel information om det pågældende børnehus, vil
hovedvægten af tiden lægges ude på stuerne.

9. Sammensætning af bestyrelsen
Der skal være valg til bestyrelsen til sept. Det 5. medlem skal rykkes fra Farvervænget til Stoldalen,
eller skal der udvides med et medlem så der er 2 både fra Farvervænget og Stoldalen – drøftelse af
dette. Vi skal derudover tage stilling til om Bymarkens repræsentant kan fortsætte i det slip der er

frem til hans næste barn indskrives.
Alle medlemmer er på valg undtagen Rikke K. (Farvervænget).
Det blev besluttet, at bestyrelsen udvides med en sjette forældrerepræsentant, så der fast er to
repræsentanter fra Farvervænget og Bymarken, som begge har vuggestueafsnit. Dette ændres i
styrelsesvedtægten. I samme forbindelse opfordres der til, at der opstiller forældre fra både
børnehave og vuggestue, så begge afsnit er repræsenteret ved valget. Ingen repræsentanter har
fortrinsret til bestyrelsen, men skal fortsat vælges af forældregruppen.
Bestyrelsen var enige om at give Jesper lov til at fortsætte i bestyrelsen, hvis han vælges ind igen,
da hans næste barn starter inden for 4-6 måneder efter første barn er stoppet jf. en pasus i
vedtægterne.
10. Orienteringer
a. Regnskabsrapport og budget
Børnehusene er endnu ikke trukket for indbetaling til den fælles konto for 2017. Den fælles konto
dækker ex. kurser, oplæg, fælles personalemøder o. lign., og modtager indbetalinger fra
børnehusene efter en fordelingsnøgle.
Forbrugsprocenten ligger på 43 %.Der forventes et årsforbrug på 96,1 %, som pt. danner et
overskud til overførsel på 500.000 kr.
Beløbet vil blive benyttet som en buffer i tilfælde af ex. fald i børnetallet.
b. Børnetal
Der vil blive et fald i børnetallet efter sommerferien, da DagtilbudSYD sender 90 børn i skole.
Lige nu ligger tallet på 80 skolebørn i 2018.
Børnehuset Bloksbjerg er lukket, og 25 børn er derfor fordelt ud på de øvrige børnehuse i
DagtilbudNORD. De børn der ikke kan findes plads til pga. normeringerne tilbydes plads i
DagtilbudSYD. DagtilbudNORD lukker formentlig for tilgang i løbet af efteråret.
Efter jul har DagtilbudSYD på nuværende tidspunkt igen nået normeringen.
Ser man på statistikken vil børnetallet få følgende indflydelse på børnehusenes regnskaber:
Stoldalen: -57.000
Farvervænget: +187.000
Bymarken: -130.000
Onsild: +85.000
c.

Personale
Af puljen på 1.000.000 kr. som blev tildelt af kommunen, står der knap 200.000 kr. tilbage.
80.000 kr. er sendt til Onsild Børnehus, som har haft udfordringer med at få vagtplanerne til at
gå op ift. at dække hele åbningstiden.
Vi har mulighed for at overføre midler til en pulje, som kan opkvalificere personale fra ex.
hjælper til assistent. Normeringerne er en smule pressede, så MED-udvalget har besluttet, at det
faste personale skal kunne køre stabilt hen over året.
Farvervængets personale er hævet i deres ansættelse, og der kigges også på det faste
personale i Stoldalen.
Der er lavet en trivselsundersøgelse i Mariagerfjord Kommune, hvor bl.a. personale og ledelse
fra dagtilbuddene har deltaget. I den samlede opgørelse ligger lederteamet samt personalet i
Farvervænget og Bymarken begge i Top10. Stoldalen ligger lige uden for Top10, og Onsild
ligger lidt længere nede af listen. Nogle af problematikkerne i Onsild er nu rettet op, og en ny
trivselsundersøgelse ville nu have givet et andet billede.

Lederteams og personale er i undersøgelsen meget enige om, hvilke punkter, der fungerer godt,
og hvilke der halter lidt bagefter, og ser derfor meget ens på tingene.
Personalet har samlet vurderet trivslen højere en ledelsesteamet, og det er et stort cadeau både
til personalet og til de pædagogiske ledere.
d. Andet
Cirkus Krone kommer ikke i år. De har flyttet turnéplanen, og den udmeldte dato ultimo juni må
der takkes nej til.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

