Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde mandag d. 14. oktober 2019
Deltagere: Mette Z, Maiken, Mette J, Charlotte, Trine, Debbie, Sannie, Heidi, Pia

Afbud: Kirsten, Tania, Kristina, Helene, Susanne R, Amalie,
1. Velkomst

Fungerede formand Mette bød velkommen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Intet til dette punkt

4. Gennemgang af styrelsesvedtægt,
forretningsorden

Kort gennemgang af styrelsesvedtægt og
forretningsorden samt underskrifter for tavsheds
erklæring

Vedlagt som bilag
5. Valg af formand og næstformand

Formand Mette Zander
Næstformand Maiken Pedersen

6. Nyt fra kontoret

En dagplejepædagogstilling ledig –
ansættelsesudvalget træder sammen d. 24. oktober.
Bestyrelsen har mulighed for at have en repræsentant
med.
Første hjælpskurser i okt/nov.
148 ansatte dagplejere/540 børn i gennemsnit
APV dialog og Grus-samtaler i alle legestuer i
efteråret 2019.
Udviklingsprojekt TOPI – deltagere udvalgte
dagplejere fra Hobro, Hadsund og Arden.

7. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Gennemgang af Dagplejens forbrug
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8. Høring på scenarie 4
Anledning
Udvalget for Børn og Familie,
Økonomiudvalget og Byrådet er blevet
præsenteret for scenarie 4, der er blevet
udarbejdet i forbindelse med at beskrive
muligheder for at opnå en besparelse på 4.625
millioner kroner på ledelse og administration
inden for Børn og Familie. Byrådet besluttede
på byrådsmødet d. 26 september at sende
scenarie 4 i høring. Høringen vil danne
grundlag for en beslutning i byrådet.

Dagplejens forældrebestyrelse finder det kritisabelt,
at der i scenarie 4 peges på nedlæggelse af
ledelsesstillinger på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Gode kvalitetstilbud gør en afgørende forskel for
vores børn, og vi er optagede af at sikre, at vores
børn har så gode vilkår som muligt - også i tiden
efter Dagplejen. Vi bekymrer os for, om man kan
fastholde og udvikle kvaliteten af dagtilbuddene i de
distrikter, hvor scenarie 4 peger på reduktion af to
dagtilbudsledere. Det gør vi, fordi vi mener, at god
ledelse har en afgørende betydning for, at vores børn
opnår den udvikling, læring og trivsel, som de har
brug for.

Der indstilles til bestyrelsen:
1. At der udarbejdes et høringssvar på
scenarie 4

Vi kan af Byrådets budgetaftale se, at der afsættes
flere midler til bedre normering i dagtilbuddene,
hvilket vi værdsætter meget.

Inddragelse

Bestyrelsen synes dog, at man ved at gennemføre
scenarie 4 tilfører midler med den ene hånd, og
samtidig tager med den anden, når man vælger at
reducere antallet af dagtilbudsledere.

Gennem foråret har der været en proces, hvor
ledere samt MED-repræsentanter har deltaget
i en projektgruppe, som havde til opgave at
beskrive scenarier til at opnå besparelsen. Her
efter har politikerne valgt de scenarier ud, som
de ønskede skulle kvalificeres. I
kvalificeringsprocessen blev MED-system og
skole- og forældrebestyrelser inddraget. På
baggrund af kvalificeringen har styregruppen
udarbejdet et alternativt scenarie 4.

Vores klare anbefaling er derfor, at man helt fjerner
besparelsen på ledelse af dagtilbuddene i scenarie 4.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2019-22 blev der
besluttet en samlet rammebesparelse på 5,8
mio. kr. (fra 2021 og fremefter).
 Rammebesparelse på skoleområdet på
3,9 mio. kr. (fuldt indfaset), hvoraf
lukning af Skelund Skole giver 1,2 mio.
kr = 2,7 mio. kr.
 Rammebesparelse på hele børne- og
familieområdet 1,925 mio. kr. (skifter lidt
hen over budgetårene)
I alt resterer rammebesparelseskrav på:
4.625.000 kr.
Det blev besluttet, at der som alternativ til
rammebesparelsen skulle kigges på den
samlede ledelsesstruktur. Skole, dagtilbud og
andre relevante kommunale enheder skulle
derudover sammen afsøge muligheder,
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fordele og ulemper ved at etablere
administrative fællesskaber.
En projektgruppe har gennem foråret arbejdet
med at beskrive scenarier til at opnå
besparelsen (bilag 1). Scenarierne er
efterfølgende blevet kvalificeret af MED-udvalg
inden for Børn og Familie samt skole- og
forældrebestyrelser (bilag 2).
Kvalificeringsforslag
Der er sendt kvalificeringsforslag fra forældreog skolebestyrelser, FagMED samt LokalMED indenfor Dagtilbud, Familie og Skole. Der
er mange forskelligartede tilbagemeldinger,
hvorfor styregruppen anbefaler, at
tilbagemeldingerne læses i deres helhed, da
det ikke er muligt at opsummere dem
fyldestgørende.
 Kvalificeringsforslagene viser, at der
generelt er tilfredshed med
samdriftsordningerne i Assens og
Havbakke (i både Lokal-MED og
bestyrelser).
 Kvalificeringsforslagene viser, at der
generelt ikke er opbakning til
decentralisering af støttepædagogkorps
samt til decentralisering af Dagplejen.
 Kvalificeringsforslagene viser, at der
generelt er undring over hvordan,
besparelseskrav udmøntes inden for
fagenheden Familie.
 Kvalificeringsforslagene viser, at der
generelt er bekymring for, at
bestyrelsesarbejdet bliver udfordret ved
sammenlægning af skoler eller
sammenlægning af Dagtilbud og Skole.
 Mange kvalificeringsforslag anbefaler,
at man genovervejer beslutningen om
ikke at ville kigge på
overbygningsstrukturen på
skoleområdet samt egentlige
matrikellukninger på både dagtilbudsog skoleområdet.
 Kvalificeringsforslagene viser, at der
ikke er enighed om tilslutning til nogen
af de beskrevne scenarier.
Der er derudover sendt kvalificeringsforslag fra
CittaSlow Mariager samt SFO-ledergruppen.
På baggrund af indhold i
kvalificeringsforslagene vedlægges
midtvejsevaluering af samdriftsordning i
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Havbakkedistriktet (bilag 3).
Scenarie 4
På baggrund af de indkomne
kvalificeringsforslag har styregruppen valgt at
beskrive et nye scenarie, scenarie 4, for at
opnå den krævede rammebesparelse (bilag
4).
Kvalificeringsforslagene var ikke entydige, og
derfor valgte styregruppen at beskrive et nyt
scenarie, som inddrog dele af de mangeartede
kvalificeringsforslag, der blev indsendt.
Scenarie 4 består af:
 Reduktion i antal af
dagtilbudsdistrikterne ved at
sammenlægge disse (1.100.000 kr.)
 Fælles ledelse af SFO og Indskoling
(1.350.000 kr.)
 Tilførsel af besparelse ved
sammenlægning af chefstillinger inden
for Dagtilbud og Skole (600.000 kr.)
 Besparelse på administration inden for
fagenheden Familie/faglig ledelse af
støttepædagogisk indsats (200.000 kr.)
 Rammebesparelse på skoleområdet
(1.375.000 kr.)
 Bibeholdelse af enstrenget ledelse i
Havbakke og Assens (tostrenget
ledelse bibeholdes i de øvrige
distrikter).
Tids- og procesplan fremadrettet:
•
Høring i MED, skole- og
forældrebestyrelser: Tidsfrist d. 28. oktober
•
December: Politisk beslutning om
udmøntning af valg af fremtidig organisering af
ledelse og administration inden for Børn og
Familie.

Økonomi
Scenarie 4 angiver en besparelse på
4.625.000 kr.
Vedlagt bilag

9. Evaluering af forældremøde d. 16.
september 2018

Sofie Münster gave et inspirerende foredrag, hun er
en dygtig formidler. Nogle opfattede det som en
salgstale for hende nye bog.
Det var ærgerligt at der ikke var flere deltagere. Selv
om der var et pænt fremmøde. Der var enighed om
at det var en fin video, den afgående bestyrelse havde
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lavet.
Hvad kan vi gøre for at få flere fædre til at
interessere sig for deltagelse?
En drøftelse af hvad man kan gøre fremadrettet,
- En fysisk plakat som i år
- Flere forskellige tilgange facebook, FAMLY
- Via dagplejerne fx tilmelding
Emner til kommende foredragsholdere blev drøftet;
Pelle Hvenegaard om adoption, Svend Brinkman,
noget om leg, Thomas Skov, Tom Kristensen.
Punktet genoptages til næste møde
10. Alarmer på børn der sover i barnevogn

separeret fra de andre børn og uden for
hørevidde af dagplejemor

I Dagplejens gældende sikkerhedsregler fremgår at
babyalarmer kan benyttes, men det erstatter ikke det
fysiske tilsyn med sovende børn. Men babyalarmer
kan anvendes i særlige tilfælde.
I de tilfælde hvor børn sover uden for hørevidde af
dagplejer, kan brug af babyalarm være en god og tryg
løsning for alle.
Mange forældre er vant til selv at benytte babyalarm i
alle situationer. Bestyrelsen opfordrer til, at man som
forældre tager en snak med sit barns dagplejer om
bla. brug babyalarmer, så man sammen finder den
bedste løsning på for en god og tryg søvn.

11. Madrasser/dyner tages ind i
vinterhalvåret hvis ikke barnevognen
står i lukket, opvarmet garage.

Dagplejens retningslinjer er:
Dagplejen skal opbevare børnenes anvendte dyner, tæpper mv
lunt og tørt før og efter brug i vinterhalvåret og i øvrigt længere,
hvis vejret tilsiger det.
I det tilfælde at forældrene ønsker at madrassen/voksipose
skal ind, skal man lave aftale med forældrene om at de selv
skal afmontore det ønskede og de kommer ind med det.
Der blev talt om alternativer fx brug af varmedunke,
som nogle dagplejere laver aftaler med forældrene
om at bruge i barnevognene i vinterhalvåret.

12. Fastsættelse af mødedatoer for
dagpleje bestyrelsens møder for det
kommende år.

26. november
29. januar
26. marts
8. juni
25. august

13. Lukket møde

Intet til dette punkt
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14. Eventuelt

En drøftelse af brug af FAMLY og dets mange
funktionaliteter.
Dagpleje stiller ikke krav til dagplejerne om at man
skal logge børnene ind og ud dagligt, eller
registrering af sovetider mm. Dog er der en del
dagplejere der bruger de mulige funktioner.
Bente orienterer om at Dagplejen fra sommeren
2020 forventes at skulle anvende AULA i lighed med
skolen. I AULA er et komme/gå tidssystem som skal
tages i brug i stedet for FAMLY

15. Næste møde

26. november
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