Konstituerende møde i Dagtilbud Skanderborg By
Mødedata
Mødedato

25. marts 2019

Mødetidspunkt

kl. 19.00 – 21.15
Dragen, Plantagevej 12, 8660 Skanderborg

Mødested

Deltagere

Louise A. Nielsen, Skovhuset, Lone Langballe, Æsken
Marie Skriver Pedersen, BørneRiget, Jasper Stadum, BørneRiget
Stine Wonsild, Asylgade, Diana Højmose, Vrold
Mai-Britt Nielsen, Vrold, Rasmus Lybech Jensen, Eskebækparken
Cecilie Saabye, Dragen, Janus Wehner, Dragen
Helle Pontoppidan, Dragen
Lotte Brun Hansen, Dagtilbud Skanderborg by

Afbud

Hanne Brønum, Dragen,

Referent/
Stine Wonsild
Mødeleder/ordstyrer:

Referat
Punkt Dagsorden
1.
Fast
2.
Fast
3.
4.

Godkendelse af dagsorden

2 min.

Velkomst ved Lotte

3 min.

Referat og ansvarlige:

Præsentationsrunde og kort
30 min.
gennemgang af de syv huse
Gennemgang af opgaverne i
20 min Gennemgang af styrelsesvedtægt, håndbog for
bestyrelsen, herunder
forældrebestyrelser, forretningsorden og underskrivelsen
styrelsesvedtægt, forretningsorden
af tavshedspligt, Kontrakt 2019 samt drejebog for
og drejebog til ansættelser
ansættelser.

5.

Valg af formand, næstformand og
referent. OBS – ordstyrerrolle
drøftes.

10 min Formand: Janus Wehner, Dragen.
Næstformand: Marie Skriver Pedersen, BørneRiget
Referent: Stine Wonsild, Asylgade
Ordstyrer: Helle Pontoppidan, Dragen

6.

Brainstorm på opgaver i
indeværende bestyrelsesperiode

15. min Bestyrelsens rolle:
Hvordan kan vi være mere synlige over for forældrene, så
de er klar over hvad bestyrelsen kan bruges til? Kan vi få
engageret forældrene mere, så vi står stærkere sammen
overfor f.eks. problematikken omkring normeringer. Det
drøftes om forældrene kan overskue mere information, og
i hvilket omfang.
Det foreslås at bestyrelsen melder ud i husene, at de nu
er valgt som bestyrelse og forklarer hvad bestyrelsen kan
bruges til. Bestyrelsen kan bruges som bindeled.
Bestyrelsen kan være med til at undgå snakken i krogene.
Lotte har et bud på ”Den gode forældre”, som vi kan dykke
ned i.
- Ressourcer i fht. ferier.

-

1

Tid:

Årsplan udarbejdes
herefter

-

7.

Spørgsmål ift. kostordninger i
Skanderborg kommune
 hvorledes arbejdes i
forhold til børns,
brugeres og beboeres
ønsker til den mad, der
serveres på kommunens
institutioner, plejehjem,
opholdssteder m.v.?
 giver de nuværende
frihedsgrader mht.
madordninger anledning
til lokale udfordringer?
 har I mulighed for,
igennem valg af menu,
at bidrage til, at
Skanderborg Kommune
agerer klimavenligt. Det
kunne eksempelvis være
ved at reducere
forbruget af kød.

Ny institution
Kommunikation - kan vi skabe en tovejs
kommunikation mellem børnehus og forældre?
Kommunikationsstrategi for dagtilbuddet kan
måske kvalificeres?
- Børneintra / det nye ”Aula”
- Drift
- Fælles forældremøde
- Åbningstider i husene – skal de være uens?
- Orientering omkring årligt tilsyn / vidensdeling
mellem husene.
- Økonomi i fm. Børnefødselsdage i hjemmene
10 min Lotte har forhørt sig blandt køkkenpersonalet:
- Børnene /borgeren er inddraget i forskellige
opgaver.
- De værdsætter egne madplaner i hvert hus, og
behøver ikke at lavet det fælles på tværs.
- De har lokalt udvalg omkring madordning i hvert
hus.
- Princip omkring økologisk og danske råvarer.
- Alle har i dag sølvmærker (60-80%) økologisk.
- Husene betaler en andel af madordningen.
- Det fungerer fint med en ”flyver” der rokerer ved
fravær i køkkenet.
- Prisen på frugtordning sættes op. Prisen på alm.
kostordning er på 562 kr., den er stort set uændret
fra da kostordningerne startede.
- Der er stor ros til køkkenpersonalet fra
bestyrelsen.
Bestyrelsen acceptere ovenstående og siger god for at det
indsendes til byrådet.

Besvarelser skal indsendes inden d. 1.
maj. 2019.

8.

Kunne bestyrelsen med fordel sende
nogle af disse spørgsmål videre til de
kost ene ansvarlige?
Nyt fra forældrebestyrelsen

-

mail fra Højvangen,
videresendt fra Diana

Dagtilbud Højvangen ønsker, at alle
forældrebestyrelser i Skanderborg
Kommune skal stå som afsendere på
henvendelsen til borgmester + udvalg.
Er I med på det? Hvis ja, så bekræft
gerne på mail (gerne med svar til alle i
bestyrelsen.) (Bemærk henvendelsen pt.
kun er et udkast.)
Derudover kontakter Dagtilbud
Højvangen i dag alle forældre og
opfordrer dem til at skrive læserbreve
2

15 min. På baggrund af DR2 dokumentar ”Hvem passer vores

børn” har en forældre fra Højvangen reageret på den
årlige 0,5% - 0,75% besparelse. Han foreslår at alle
forældre bakker op om at skrive læserbreve rettet til ny
borgmester.
Bestyrelsen har vedtaget at bakke op om en generel
henvendelse til den nye borgmester omkring denne
problematik, og øvrig aktiv deltagelse er noget forældre
skal forstå som privatpersoner.
Eksempelvis demonstration d. 6. april kl. 13.00 på
Kulturtorvet.

(som Rune har lavet skabeloner til.) Skal
vi evt. også opfordre hertil?

9.

Meld gerne tilbage hvad I tænker, og
om et par af jer, vil være med til at løfte
opgaven.
Nyt fra husene - herunder budget,
10 min. Nærværs procent på 96,96%. Der er øget nærvær i fht.
sidste år.
nærvær og ansættelser m.m.
Det er rigtig flot.
Information omkring tankerne om
en ny institution i Skanderborg by

Ny ansættelse i Vrold Børnehus. Det er en fuldtidsansat –
og dermed flere timer end tidligere.
Der kommer 3 barsler, mere info senere. Det kommer ud i
de enkelte huse og der forsøges at anvende de
nuværende ansatte i de forskellige vikariater.
Budget 2019 følges tæt – pt. et overskud på 150.000 kr. –
på sigt ønskes det at kunne trække lederlønnen ud ag
normeringen og derved give et reelt billede af
normeringen i huset.
Lotte fremviser regnestykke på dette ved kommende
møder.
Vedr. ny institution: Der er kommet skitser med mange
gode mobile løsninger. 88 børnehavebørn, 39
vuggestuebørn, 15 specialbørn. Forventet klar primo
2021.
Kontraktdialog d. 10.4.2019 kl. 10:00 – 11:00 – se bilag

10.

Punkter til næste møde
 Info til forældregruppen
 Evaluering af fælles

forældremøde d. 19.3.2019

11

3

Evt.

5. min.

Bestyrelseskursus for nye medlemmer d. 23.4.2019 kl.
18:30 – 20:30 – meld tilbage til Lotte
Punkt til forældre fra dette møde:
- Diskussion omkring læserbrev til borgmesteren.
- At alle 7 huse i denne bestyrelsesperiode er
repræsenteret i bestyrelsen
- En opmærksomhed på at der er nogle forældre der
oplever en manglende kommunikation om hvorfor
en garvet pædagog flytter hus, og der i samme hus
ansættes en ny pædagog. Usikkerheden medfører
en ikke konstruktiv snak i forældregruppen.
- Lotte tager ovenstående med tilbage til de daglige
ledere så der kan arbejdes med kommunikationen
til og med forældregruppen.

