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. 20. november 2016

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. november 2016 kl. 19.00 til 21.30 i Børnehuset
Bymarken.
Tilstede: Fie, Jesper, Rikke K., Cheri, Maria, Lisbeth, Karin, Anne O. og Mogens.
Afbud: Rikke K. B., Heidi og Lone
1. Godkendelse af dagsorden
OK
2. Bemærkninger til referat fra møde d. 16. august 2016 samt konstituerende møde d. 4. oktober
2016
Ingen bemærkninger.
3. Runde fra Børnehusene
a. Børnehuset Bymarken
Har afholdt pædagogisk dag d. 12.11.16. Nye pædagoger er kommet godt i gang.
Er begyndt på juleforberedelserne.
b. Onsild Børnehus
Har omstruktureret fra tre aldersopdelte stuer til to blandede stuer. Skolegruppen fra begge stuer
laver fortsat særskilte aktiviteter sammen.
c. Børnehuset Farvervænget
Har arbejdet meget med sprog- og dialogprofiler, og juleforberedelserne er også her i gang.
Nye medarbejdere og omrokering i personalegruppen har fyldt en del, men er ved at have
stabiliseret sig igen. Pr. 01.12.16 starter den nye pædagogisk leder, som har været på besøg over
flere gange i november, for at lære huset at kende.
d. Børnehuset Stoldalen
Har arbejdet med sprogprofiler på de ældste børn og har afholdt forældresamtaler.
Juleforberedelser er i gang, og der er pt. ikke nye ansigter i personalegruppen.
4. Runde fra forældrerådene
a. Børnehuset Bymarken
Har afholdt møde, hvor det blev besluttet at forældrerådet tager køkkentjansen til børnenes
julefrokost, så personalet kan holde fokus på børnene.
b. Onsild Børnehus
Har afholdt møde, hvor der blev drøftet årshjul ift. aktiviteter
c. Børnehuset Farvervænget
Ingen aktiviteter, som har krævet et møde.
d. Børnehuset Stoldalen
Ingen aktiviteter, som har krævet et møde.

5. Den kommunale madordning
Der skal tages stilling om Dagtilbud HobroSYD skal indføre Frokostordning. Vi har drøftet det i den
tidligere bestyrelse, hvor aftalen blev at den nye bestyrelse tager stilling. Bilag: Retningslinjer for
madordning.
Udbuddet fra den kommunale madordning blev drøftet ud fra de rammer, der på nuværende
tidspunkt er sat. Indholdet af udbuddet afhænger af, hvor mange børnehuse, som tilmelder sig
ordningen.
Mogens videregav erfaringer fra Arden, som benytter en forældrearrangeret madordning. Arden har
som forsøgsprojekt modtaget økonomisk tilskud til ordningen og har desuden valgt at dække en del
af udgiften via børnerelaterede konti, hvilket har gjort det muligt at gøre forældrebetalingen billigere.
Tilskuddet stopper med udgangen af 2016, og herefter vil forældrebetalingen sandsynligvis stige.
Bestyrelsen mener, at grundlaget for at tilvælge madordningen er for uklart, og prisen der pålægges
forældrene er for høj, når beløbet kun dækker frokostmåltidet. Desuden er der bekymring for, at der
vil gå personaleressourcer fra børnene, som vi helst ser bibeholdt på stuerne.
Bestyrelsen valgte derfor at takke nej til tilbuddet.
Det vil fortsat være muligt for de enkelt børnehuse at tilvælge den forældrearrangerede madordning,
hvor forældrene definerer indholdet og man ikke er bundet af udbuddet. Prislejet vil sandsynligvis
ligge på nogenlunde samme niveau som den kommunale madordning.
I tilfælde af, at Onsild og Bymarken vælger den forældrearrangerede madordning, vil det kræve nye
køkkenfaciliteter.
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder bl.a. frivillig arbejdskraft og muligheden for en ren
frugtordning. Det blev besluttet at børnehusene hver især drøfter videre ift. et muligt tilvalg i hvert
enkelt børnehus.
6. Arbejdspladsvurdering
I forbindelse med sammenlægning af Dagtilbud HobroSYD har vi udarbejdet
Arbejdspladsvurderinger i alle børnehusene. Vi går i gang med de forbedringer vi selv kan arbejde
med i de enkelte børnehuse. Det største punkt handler om pladsforhold i Bymarken. Her foreslår vi
en tilbygning med små arbejdsrum, samtalerum og personalefaciliteter. Drøftelse af dette.
Mogens gennemgik nogle af punkterne fra APV’en, som har meget fokus på bl.a. støj, akustik og
træk.
Omkring psykisk arbejdsmiljø er det fælles for børnehusene, at der ønskes endnu mere fokus på
forventningsafstemning, nødvendig viden og ressourcer til opgaverne. Punkterne medtages på det
fælles personalemøde efter nytår.
Ønsket om bedre pladsforhold til administrativt arbejde, samtaler, forberedelse o. lign. i Bymarken
blev drøftet. En evt. tilbygning vil medtages i anlægsbudgettet for 2018.
Forslaget er forelagt MED-udvalget, som synes det er en god idé, og bestyrelsen er enige. Mogens
og Jesper arbejder derfor videre på den skriftlige del.
7. Studietur til Canada
Orientering om studieturen.
Mogens orienterede om studieturen til Ontario, Canada, hvor politikere fra Børne- og
familieudvalget, skole- og dagtilbudsledere fra kommunen samt øvrige relevante personer deltog.
Formålet med turen var at opleve, hvordan Canada har et øget fokus på indholdet i skolen. De
fastsætter nationale mål, som er meget specifikke, og som grener sig ud til de små enheder og helt
ned til 14-dages mål for hvert enkelt barn. Når canadierne når et mål, analyseres det, og der sættes
med det samme et nyt mål, så man kontinuerligt bevæger sig fremad.
De er gode til at analysere hvert enkelt barns behov, fordi de er meget bedre til at systematisere og
bruge den viden og de data, som udarbejdes på børnene.
Der blev til mødet sammenlignet med én af vores egne rapporter fra sprog- og dialogprofilerne, og
hvilke oplysninger vi faktisk kan analysere på ud fra disse. Ifm. Hjernen og Hjertet er der kommet et

nyt modul omkring brobygning til skolen, som virker til at være et godt arbejdsredskab.
8. Forældremøde
Vi har tidligere snakket om der skal tilrettelægges et forældremøde i foråret for alle forældre og
personale med et fælles tema med udgangspunkt i f. eks. at være forældre, børnesyn/værdier eller
andet som relaterer til lignende. Det må vel gerne være en blanding af sjov/humor og alvor men
samtidig skal det give mening for os alle.
Bestyrelsen bakkede op om forslaget, og Mogens, Karin og evt. Rikke B. og Fie arbejder videre med
dette.
9. Orienteringer
a. Økonomi, Regnskab 2016 og Budget 2017
Regnskab 2016:
Mogens uddelte og gennemgik de vigtigste punkter for regnskabet år til dato. Vi har manglet ca. 1
mio. kr. i tilskud pga. stigende børnetal. De 300.000 kr. er kommet til udbetaling, og resten udbetales
ultimo november. Regnskabsresultatet forventes at slutte på samme niveau som vi startede året, så
vi efter alt at dømme vil kunne overføre ca. 200.000 kr. til det nye regnskabsår.
Budget 2017:
Kommunen tilfører 1 mio. kr. ekstra til vuggestueafsnittene, så normeringerne kan hæves. Det vil
betyde øgede personaleressourcer med ca. 8-9 timer/uge i Farvervænget og ca. 10-11 timer i
Stoldal.
b. Politiske mål fra Børne- og Familieudvalget, Bilag.
Bilagene blev gennemgået, hvor de tre overordnede indsatsområder er:
- Læring for alle
For daginstitutionerne: primært fokus på den sproglige indsats.
- Professionelle læringsfællesskaber
For daginstitutionerne: primært fokus på kvaliteten i relationen mellem pædagog og barn/børn i det
daglige samvær. Børnehusene arbejder alle med med ICDP (anerkendende relationspædagogik).
- Forældreinddragelse
Forældre benyttes og anerkendes i højere grad som barnets vigtigste ressource og respekteres som
vigtige samarbejdspartnere.
c. Børnetal
Mogens uddelte oversigt over børnetallet for 2016 samt det budgetterede for 2017. Vi udfylder nu
vores normeringer på 24 vuggestuebørn og 225 børnehavebørn, og børnetallet er generelt stigende
i området. Der budgetteres med en tilgang på 35 børn til juli 2017, og at der sendes 85 børn i skole
til august.
d. Personale
Der er fastansat en ny medarbejder i Bymarken, hvor Jesper som forældrerepræsentant har deltaget
i rekrutteringen.
e. Ny bus
Der er indkøbt en ny bus, som forventes at kunne tages i brug ultimo november eller primo
december. Bussens faste plads vil fortsat være i Stoldalen.
f. Status for HobroSYD – Hvad har vi fokus på.
Hjernen og Hjertet fylder mere og mere, og er et rigtig godt arbejdsredskab.
Legepladsen ved Stoldal renoveres med en ny sandkasse i vuggestuen og faldsand.
g. Den årlige ”børnehavefotografering”
På baggrund af en forældrehenvendelse blev den nyligt overståede fotografering drøftet og
erfaringer udvekslet. Børnehusene afvikler dette individuelt, hvorfor der også benyttes forskellige
fotografer. Nogle forældre føler sig presset til at købe hele fotopakken, men generelt er holdningen i
bestyrelsen positiv ift. den service fotograferne giver. Der er ikke planer om at ændre den

nuværende praksis, og det overlades til de enkelte børnehuse at tage stilling til de tilbud fotograferne
giver.
10. Evt.
Fie påpegede at at de spørgeskemaer, som forældrene modtager til besvarelse ifm. børnenes
dialogprofiler kan være sprogligt svære at tyde og forstå ift. hvad der ønskes svar på. Derfor kan
man frygte at de data der modtages fra forældrene ikke nødvendigvis er helt retvisende.
Problematikken vil blive viderebragt til konsulenten fra Rambøll, som kommer på besøg ultimo
november.

