Referat

Dato:

Tid:

22.1.2019

kl. 17.00 – 20.00

Emne:

Mødedeltagere:

Skals børnehus:
Skovbørnehaven Fredly:
Engelsborg børnehus:
Vestbyens børnehus:
Børnehuset Lupinmarken:
Løgstrup børnehus:
Møldrup Børnehus:
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:
Dagplejen:
Personale repr.(Dagplejen)
Personale repr. (Børnehusene).
Repræsentant fra lederteamet
Områdeleder

Møde i områdebestyrelsen
Område Nord

Gæster: Arbejdsgruppe fra Skals kl. 1830 – 19
Adm. Medarbejder Mette Skjødt Christensen kl. 17 – 18 -Behandling af budget 2019

Sted:
Tronsalen, Møldrup skole,
Skolegade 27, Møldrup

Henrik Sigvardsen (Formand)
Kiri Elkjær
Johan I. Bjerremand
Line Kaldahl
Jonas Hansen
Kenneth Nyizsnyanszky
Simon Godthåb
Kasper Axelsen (Næstformand)
Line Mai Julius
Birgitte Rind
Hanne Bække Johannesen
Lise Bech Madsen
Vivi Vraa

Afbud:
Referent: Lise
Forberedelse:

Evt. kan der blive redigeret lidt i tidspunkterne for gæsterne.
Der er bestilt mad til kl. 18.30
Medbring:

Punkter til opfølgning fra sidste møde
Emne
1.

Evt. opfølgninger fra sidste møde.

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Drøftelse af evt.
opfølgningspunkter

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

5 min

Ingen bemærkninger eller opfølgninger

Alle

Punkter til drøftelse og beslutning
Emne
2.

Økonomi, børnetal og budget
Status på børnetal og økonomi og budget 2019

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Orientering og evt.
beslutninger vedr.
status på:
 Børnetal
 Budget 2019 og
konsekvenser af
det.
 Andet

Tid/
Varighed

Beslutning (referat – hvem gør hvad)

Ansvarlig

45 min

Status;
Dagtilbud i Viborg Kommune skal samlet set spare
11,6 mill. – en reduktion, der foretages inden
budgettet deles ud til de fem områder.
I 2018 blev området til sammenligning tildelt godt 8
mill.
Budgettet for 2019 har ikke været kendt før i
november 2018.
Tildelingsmodellen betyder, at budget 2019 tildeles
efter børnetal i perioden 1.9.17-31.8.18. Tildelingen
er efter 768 børn og det forventes at vi i område
Nord skal passe 781 børn.
Der er en bekymring i forhold til om det når
politikernes opmærksomhed, hvilke konsekvenser
det reducerede budget har.
Konsekvens for børnehaverne i 2019: 9.25 barn pr
fuldtidsansat, mod 8,81 i 2018. For vuggestuerne;
4,68 vuggestuebarn pr. fuldtidsansat mod 4,51 i
2018.
I Lupinmarken og Skals skal der reduceres i hele
stillinger i medarbejderstabene i løbet af januar.
I de øvrige huse skal der reduceres i timetal - det
løses ved at der reduceret på forhånd f.eks. er
ubesatte stillinger tænkt ind.
I områdeledergruppen arbejdes der på materiale til
det politiske udvalg, der skal synliggøre de
udfordringer dagtilbud står i.

Vivi/Mette

Fra områdebestyrelsen og lederteamet er der taget
handling og samlet set forventes pt. et underskud på
1 mill.
Et underskud, der formentlig bliver større, da der vil
komme uforudsete udgifter, eks. i forbindelse med
sygemeldinger. Der er ikke afsat penge til
vikardækning.
Bestyrelsen foreslår at der indskrives i budgettet at
der forventes en yderligere overskridelse på
500.000kr til vikarer mv.
Det optager bestyrelsen der tager handling på
ovenstående, da det vækker stor bekymring i forhold
til konsekvenser for både børn, forældre og
medarbejdere.
Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående
af Johan, Kasper og Henrik, der skal skrive et brev til
det politiske udvalg for B&U-udvalget, gerne med
invitation til et møde. Alle bestyrelsesmedlemmer
bedes melde ind til arbejdsgruppen snarest muligt.
Bestyrelsen orienteres om brevet inden afsendelse.
Derudover vil Henrik sende en føler ud til de andre
områdebestyrelsesformænd, der formodes at stå i en
lignende situation.

3.

Arbejdet med den nye styrkede læreplan

Hvordan ønsker
områdebestyrelsen at
blive inddraget i
arbejdet?

10 min

Udsættes til kommende møde

Vivi

4.

Arbejdet med principper jf. den nye
dagtilbudslov og ny styrelsesvedtægt

Hvad og hvordan ønsker
bestyrelsen at vi tager
fat på?

10 min

Udsættes til kommende møde

Vivi

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Drøftelse

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

15 min

Der er enighed om at et dagtilbud i lokalområder er
ønskeligt.
Bestyrelsen ønsker derfor politisk opmærksomhed på
en tildeling, der tilgodeser små lokale enheder, uden
det er på bekostning af områdets øvrige enheder.

Alle

Formål med punktet
- Hvad skal vi have
udrettet
Orientering

Tid/
Varighed

Referat

Ansvarlig

Punkter til drøftelse
Emne
5.

Drøftelse af de udfordringer, der er i område
Nord i forhold til at drive flere små enheder.

Punkter til orientering
Emne
6.

Nyt fra området:
 Børnehusene
Byggeri i Skals
Byggeri Engelsborg
Vedtagelse om at der ikke etableres
Vuggestue i Klejtrup
Andet
 Dagplejen
- Legestuer, frekvens og opgaver
 Fælles
- Mediepædagogik
- Facebook

20 min





Byggeri i Skals – ikke nyt til referat.
Børnehuset i Skals skal være færdigt i 2021.
Byggeriet i Engelsborg er tæt på afsluttet.
Der mangler en overdækning til liggehal.
Der er truffet politisk beslutning om at der
ikke etableres vuggestuepladser i Klejtrup.

På baggrund af forældrehenvendelser fra Møldrup
kigges på frekvensen af legestuer i området generelt.
Baggrunden er at frekvensen for legestuer i
dagplejen i Møldrup reduceres fra hver uge til hver
anden uge, grundet lokaleudfordringer, og den udgift

Vivi /alle

-

Andet



Næste møde er med rundvisning, er der
særlige ønsker til dagsordenen?

der pt er med leje af hallen, hvor legestue kan
afholdes.
På et møde i morgen vil dagplejerne blive
præsenteres for en række alternativer til
besøgssteder. I lyset af konsekvenserne af budget
2019, som bestyrelsen er præsenteres for, ses pt.
ikke mulighed for at leje hallen oftere.
Vivi skriver et svar til til forældregruppen.
Resterende punkter udsættes

7.

Orientering fra formandsnetværket

8.

Besøg af arbejdsgruppe fra Skals

Orientering og evt.
forberedelse
Orientering om
arbejdsgruppens
arbejde og tanker
omkring en
helhedsløsning for Skals
og placering af nyt
børnehus sammen med
skolen.

10 min

Intet møde siden sidst.

Henrik

30 min

Elo (byrådspolitiker), Claus og Heine (Skals
Borgerforening og Skals lokalråd) del af
arbejdsgruppen i Skals, hvor også Henrik fra
områdebestyrelsen deltager.
Missionen er at Skals skal udvikles og et Skals i
fremgang. Et attraktivt område for tilflyttere.
Mange udviklings kr. er øremærket udvikling i Skals,
så en helhedsplan for Skals er arbejdsgruppens
ønske. Bl.a. tænkes Skalmas bygninger tænkes ind.
I næste uge er der borgermøde i Skals, og inden da
tilstræber arbejdsgruppen at alle interessenter er
forelagt og haft mulighed for at påvirker
arbejdsgruppens tanker. Derfor er der ønsket
foretræde på områdebestyrelsens møde.
Politisk er der truffet en beslutning om at det nye
børnehus i Skals skal bygges sammen med den
nuværende skole i Skals.
Arbejdsgruppen pointerer, at der i deres plan tænkes
en nybygning af et kommende plejecenter ind på
Skalmas nuværende placering, og det eksisterende

Henrik

plejecenter vil kunne komme et kommende Skals
Børnehus/Skals Skole til gode.

9.

Evt.

Korte
orienteringspunkter

Aftaler vedr. kommende møde
Planlagte møder:
Onsdag d. 3.4.2019 – med rundvisning fra kl. 14.00
* 14.00 – 14.45: Vestbyens børnehus, Rughavevej 8, Viborg
* 15.00 – 15.45: Engelsborg børnehus, Nørremarksvej 1, Viborg
* 16.00 – 16.45: Løgstrup børnehus, Vordevej 1, Løgstrup
* Bestyrelsesmøde i Løgstrup børnehus kl. 17 – 21
Torsdag d. 23.5.2019 – med rundvisning fra kl. 14.00
Øvrige datoer:
Punkter til kommende møde:
Børnetal, Økonomi og budget (Fast punkt).
Nyt fra formandsnetværket (Fast punkt)
Orientering fra området (Fast punkt)
Læreplaner
Arbejdet med principper – hvad tager vi fat på?

10 min

Det er aftalt at næste møde udvides til at slutte kl.
21.00

Alle

