Referat fra møde i Dagtilbud Skanderborg By
Mødedata
Mødedato

1. oktober 2020

Mødetidspunkt

kl. 19.00 – 21.15
Vrold Børnehus, Gammel Skolevej, 8660 Skanderborg

Mødested

Deltagere

Marie Skriver Pedersen, BørneRiget, Tina Munkholm Øelund, BørneRiget Skanderborg Bakker
Diana Højmose, Vrold Børnehus, Mai-Britt Nielsen, Vrold, Asger Jensen, Børnehuset
Eskebækparken, Lone Langballe, Børnehuset Æsken
Louise A. Nielsen, Skovhuset, Cecilie Saabye, Dragen, Stine Wonsild, Asylgade, Janus Wehner,
Dragen, Christinna Skovborg, BørneRiget Skanderborg Bakker, Helle Pontoppidan, Dragen
Lotte Brun Hansen, Dagtilbud Skanderborg by

Afbud

Diana, Tina,

Referent/
Mødeleder/ordstyrer:
Dagsorden
Punkt
1.

2.

3.

Referent; Stine – ordstyre; Janus

Dagsorden
Velkomst til Asger Jensen,
forældrebestyrelsesmedlem i Børnehuset
Eskebækparken
Underskrivelse af referat d. 19.8.2020
Godkendelse dagsorden
Tema: Rundvisning i Vrold Børnehus og
orientering og uddrag af de Styrket
pædagogiske læreplaner v. Lotte KH., daglig
leder.
Evaluering af Kontrakt 2020
Bestyrelsen er inddraget i mål 2 ift.
Udbytte af forældredialog ved
husforældremøder samt mål 3 ift.
Finde ”kloge m2”.
Ideer til Kontraktmål 2021

Tid:

Referat og ansvarlige:

10 min.

30 min.

Pædagogisk læreplan for Skovhuset er vedlagt og I er
velkommen til at besøge hjemmesiden inden mødet.

20 min.

Udbytte af husforældremøderne indtil videre:
Der kunne ønskes mere tid til forældredelen i nogle huse.
Der var god dialog omkring de på forhånd ønskede emner
Fra Børnehuset Æsken er der behov for ekstra/særligt forældremøde
med plads til forældresparring.
Der har været meget fokus på førskolegruppen, som nu ikke kan mødes
med førskolebørn på tværs af dagtilbuddet.
Kloge m2:
Idet Corona er en del af fremtiden, skal vi forholde os til hvordan vi bedst
benytter vores m2. Ved permanente og brugbare løsninger, kan vi i
denne tid få refunderet omkostningerne.
Idéer til kontraktmål 2021:
Vilde lege
Science
Outdoor pædagogik
Opfølgning på hvordan husene bruger kontraktmålene
Bestyrelsen kunne arbejde på at blive mere til rådighed blandt forældre,
og evt. hjælpe i dialog mellem forældre og personale.

4.

1

Tema: Arbejdsgruppe i bestyrelsen
Ideer fra arbejdsgruppen om at
udarbejde principper på fra FN 17
verdensmål
Orientering omkring
arbejdsgruppe med
Kommunikationsstrategi.
Budget 2020 og 2021

30 min.

Arbejdsgruppe om verdensmål udskydes til næste møde
I uge 49 afholdes elektronisk valg om kostordning

15 min

Budget 2020

-

-

-

Det ser rigtigt godt ud. Der er afsat 150.000 kr. til tøj og sko til
medarbejderne, da de er meget ude.
Der er fortsat afsat 1.2 mill. Kr. til udbygning af Skovhuset – og vi
afventer fortsat naturstyrelsen for en godkendelse.
Dagtilbuddet har fået godt 360.000 kr. som i foråret var ekstra
udgifter ift. Corona. Pengene var brugt til rengøring samt ekstra
timer hos medarbejdere.

Budget 2021 – 2. behandling d.30.
sep. Hvad betyder det for
Skanderborg by?.
Orientering omkring nybyggeri og
evt. nyt omkring tilbygning af
Skovhuset
Ideer til høringssvar på
Strukturanalysen på dagtilbud og
Skoleområdet
Genoverveje rengøring midt på
dagen, når børnene er mere inde

Budget 2021.
Der er indgået forlig mellem de fleste af partierne, undtaget
Alternativet og de konservative. Det er valgt at hæve skatten og
derudover øge andelen af midler til børn, ældre og miljøet.
Den forventede reduktion på 10. mill. Kr. til børn og skoler er
blevet taget ud af budgettet igen.
Nybyggeri: Tilkørsel og parkeringsforhold drøftes. Der er
bekymring for at Sølundvej bliver gennemkørselsvej. Lotte
fortæller, at der er taget højde for det.
Tilbygning ved Skovhuset – der arbejdes stadig på en god løsning
ved Skov- og Naturstyrelsen. Det tager lang tid.
Høringssvar på strukturanalyse: Det vurderes, at skoleområdet
ikke er vores kamp, og at vi ikke rammes rent økonomisk. Det vil
være spildte kræfter. Hvis selve det nuværende forslag blev
vedtaget i sin fulde længde, så kunne Hylde dagtilbud blive en del
af Dagtilbud Skanderborg by.
Rengøring midt på dagen: Der er stemning for at genoptage
rengøring midt på dagen, så rengøringsfirmaet overtager opgaven
fra personalet. Selve forbruget og den ekstra indsats tages op igen
i foråret, i bestyrelsen.

5.

6.

7.

8.

2

Nyt fra bestyrelsen
FOA – forældreforening ønsker at
vi tegner medlemskab
Dialogmøde d. 7. okt. Ang. Struktur
analysen. Hvad kan det få af
betydning for Skanderborg By? v.
Janus og Lotte
Nyt fra husene
Nærvær, ansættelser ,status og ændringer
pga. Corona restriktioner.

15 min

FOA: Som bestyrelse skal vi forholde os neutrale, og takker derfor
nej til medlemskab.

10 min

Nærværsprognose: Skanderborg kommune fortsætter som helhed med
at stige i nærværret. I 2019 var Skanderborg kommune på 6,01, og er nu
på 4,81. Der er dog fortsat en lille stigning i Dagtilbud Skanderborg by ift.
tidligere år. I 2019 lå dagtilbuddet på 2,14 %, nu ligger det på 3,01%. LMU
vil arbejde med, om det er korttidsfravær der er steget. Bestyrelsen
spørger ind til, om det kan være noget i arbejdsmiljøet der gør at fraværet
er øget. Dette tager Lotte med i LMU og får dette vendt.

Punkter til næste møde

Info til forældregruppen

3 min

Punkter til næste møde: Oplæg om Verdensmål

Evt. Næste møde er 19.11 kl. 19:00 – 21:00

2 min.

Info til forældregruppen:
Forældremødet d. 11. marts 2021 med oplægsholder Rikke Yde
Rengøringsselskabet overtager rengøringen i middagsstunden
indtil foråret.
Kostafstemning i uge 49 – tag aktivt stilling
Det forventes at blive afviklet i Asylgade – dog skal det lige afklares med
Margit, daglig leder.

