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 16. oktober 2018
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hobro SYD tirsdag, den 9. oktober
2018 kl. 16.30 – 18.00 i Børnehuset Stoldalen, Sdr. Alle´ 7E, 9500 Hobro.
Tilstede: Jonas, Mia, Rikke, Jesper, Lisbeth, Hanne og Mogens
Afbud: Jakob, Mie, Winnie, Rebecca og Anne O.
1. Velkomst og præsentation
Mogens bød velkommen, og efterfølgende var der præsentation bordet rundt.

2. Styrelsesvedtægten
Mogens gennemgik styrelsesvedtægten i overordnede træk.
Punktet omkring underretningspligten blev drøftet og forventningsafstemt.
Alle forældrerepræsentanter har en udvidet underretningspligt over for kommunen, hvis
man oplever, at et barn mistrives eller har behov for ekstra hjælp og støtte.
Mogens mailer et link til “Den lille blå”, som er en vejledning i det tværfaglige samarbejde
om børn i Mariagerfjord Kommune.
3. Bestyrelsens overordnede principper
Bestyrelsens overordnede principper blev gennemgået.
Der var enighed om, at indkøb i forbindelse med den daglige drift fortsat varetages af
ledere og personale i det enkelte børnehus. Større investeringer skal fortsat drøftes og
godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsesprincipperne vil på et kommende møde skulle gennemgås med henblik på en
opdatering i forhold til den nuværende version fra april 2016.

4. Tavshedserklæring
Forældrebestyrelsen er omfattet af tavshedspligt, hvis der på bestyrelsesmøderne drøftes
punkter, som anses for at være fortrolige. Brud på tavshedspligten kan være strafbart jf.
straffelovens §152.
Alle tilstedeværende forældrerepræsentanter underskrev på baggrund af dette en
tavshedserklæring. Bestyrelsens personalerepræsentanter har i forvejen tavshedspligt.

5. Frokostordning
Det kommunale informationsmateriale om det kommende børnemadsvalg blev gennemgået
og drøftet i forhold til fordele og ulemper.
Alle forældrebestyrelser i Mariagerfjord Kommune er inviteret til informationsaften i
Hadsund onsdag, den 24. oktober 2018. Der vil blive mulighed for at få besvaret spørgsmål
og få smagsprøver fra de to udvalgte udbydere.
Informationsmaterialet vil blive lagt ud på Famly samt ligge i papirform i de enkelte
børnehuse, så alle forældre har mulighed for at tilkendegive deres holdning.
De overordnede drøftelser er lige nu centreret omkring pris, indhold, faciliteter og behov.
6. Valg.
- Formand: genvalg til Jakob Wester Glintborg, Farvervænget
- Næstformand: nyvalg til Jesper Helbo Vinther, Bymarken
- Sekretær/referent: genvalg til Rikke Hedegaard Kallestrup, Farvervænget
7. Møder fremover:
- Onsdag, den 24. oktober 2018 - informationsaften om børnemadsvalg, Hadsund
- Mandag, den 29. oktober 2018 - primær drøftelse og afgørelse af frokostordning
- Onsdag, den 21. november 2018 - behandling af evt. indførelse af frokostordning, hvis der
stemmes ja.
- Mandag, den 4. marts 2019 - (incl. socialt samvær og spisning) - sted kommer senere.
- Tirsdag, den 18. juni 2019 - Børnehuset Farvervænget
- Onsdag, den 21. august 2019 - Børnehuset Bymarken
Alle møder ligger fra kl. 19.00 - 21.30.
I maj 2019 inviteres til Dialogmøde med Børe- og Familieudvalget - dato kommer senere.
8. Evt.
Ansøgningen om udvidelse af Onsild Børnehus med 8 vuggestuepladser er skubbet til
budget 2020.
Budgetforslaget om forårs-SFO for de kommende skolebørn er taget af bordet igen.
I Børnehuset Stoldalen bliver der sat skydedør mellem Blå stue og vuggestueafsnittet og
indrettes ekstra puslefaciliteter således vi kan have flere småbørn.
Der arbejdes fortsat på at to-sprogede børn fordeles mere ligeligt mellem børnehusene.
Udskiftningen af ventilationssystemet i Onsild Børnehus er lovet færdig inden udgangen af
2018.
Den nye forældrefolder fra Dagtilbud HobroSYD blev uddelt. Har man ændringer til
indholdet, vil Mogens gerne kontaktes.
Forældrefoldere fra hvert enkelt børnehus er under udarbejdelse

