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DAGTILBUD ALS SYD
Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus, Børnehaven Augusta,
Bro Børnehus og Kernehuset

Fælles Forældrebestyrelse
for Dagtilbud Als Syd
REFERAT.
(Konstituerende møde)
Mødedato

20. juni 2016
Kl. 19.00

Starttidspunkt for møde

(Nye medlemmer af bestyrelsen møder ind fra kl. 18.00 –
19.00 til et formøde)

Sluttidspunkt for møde

Kl. 21.30

Mødelokale

Augustenborghallen, Kettingvej 19, 6440 Augustenborg

Udsendelsesdato

08. juni 2016

Afbud fra

Bo Kelm, forælder, Tandslet Naturbørnehave, Hanne Jakobsen, personale, Tandslet Naturbørnehave, Lone Jørgensen,
personale, Fynshav Børnehus, Kirsten Andresen, personale,
Bro Børnehus, Gitte Jessen, forælder, Tangsmose – Kirsten,
deltager som suppleant, Rikke gause, personale, Tangsmose
– Jannie Jørgensen deltager som suppleant.
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Formøde for nye medlemmer af bestyrelsen:
Kl. 18.00 – 19.00.
Punkt 1.
Orientering dagtilbudsleder.
Forældrebestyrelsens rolle/kompetencer/opgaver
Hvad er der blevet arbejdet med i bestyrelsen for Dagtilbud Als Syd i forrige
perioder?

Overordnede principper Dagtilbud Als Syd (vedtagne).

Vision for området, Als Syd.

Oplæg til sammenlægning af afdelinger i området – Besøg i store
institutioner – konkret ansøgning – sammenlægninger.

Bestyrelseskurser – inspiration til hvad der kan arbejdes med!

Datoer for de kommende møder i 2016 samt forår 2017.

Udfyldelse af tavshedspligt i forhold til repræsentantskab i
bestyrelsen. (Nye medlemmer)
(Bilag: Styrelsesvedtægterne for dagtilbud)

Styrelsesvedtægt
Dagtilbud

Marianne informerede omkring budget tildelingsmodellen for dagtilbud, at vi har ét
fælles budget og at vi er ét område, én institution med én fælles personalegruppe fordelt
på 8 afdelinger(børnehaver/vuggestuer) og dagplejen samt spilleregler for budgetmodellen (vippenormering +/- 2 % uden personalemæssige konsekvenser, daglige lederes
kompetencer/ansvar og dagtilbudsleders kompetence /ansvar)
Ad.
Formøde.
De nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig for hinanden. Marianne præsenterede
sig som dagtilbudsleder for Als syd.
Marianne informerede vedr. forældrebestyrelsens rolle og kompetenceområde samt
opgaver (jf. Styrelsesvedtægten § 9, side 5 – Principper) samt hvilken ramme vi
arbejder ud fra i Sønderborg kommune:
 Sammenhængende børnepolitik
 De 9 strategier
 GPS – godkendt politisk styring
De 9 Strategier

Dagtilbud - GPS
indsatsområde 2016

Sammenhængende
Børnepolitik Sønderborg
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Hvilke opgaver tager bestyrelsens sig af set i forhold til arbejdet og opgaverne i det
lokale forældreråd i hver afdeling.
Marianne orienterede om hvilke principper, som er blandt andet er besluttet i et
samarbejde med den fælles bestyrelse:
 Fælles ferieordning i området (8 børnehaver) i ugerne 29,30 og 31.
 Jobrotation på tværs af afdelingerne 14 dage hvert år(jobpraktik hos hinanden)
 Over -/ underskud i området – fælles beslutning hvordan midlerne anvendes hvert år. ( Need to have – Nice to have)
 Anvendelse af fælles uddannelsespulje besluttes hvert år i fællesskab – der
kan ansøges om længere varende kurser/uddannelse fra puljen
 Udvidet åbningstid til kl. 18.00 – i Kernehuset i Augustenborg
 Årlig temadag fælles for hele personalet – i 2016 er det den 10. september
2016 med temaet: Motorik og bevægelse v/Martin Brodersen
 Udarbejdelse af kompetencebank – til anvendelse i området på tværs
 Fælles forældreaften/møde for områdets forældre. I 2016 er det den 11. oktober med temaet: Motorik og bevægelse – hvordan kan forældrene være
med til at understøtte indsatsen?
 At der skal udarbejdes en Vision for dagtilbud Als Syd – Visionen er udarbejdet i 2015.
Vision Dagtilbud Als
Syd den 21.4. 2015

Efterfølgende orienterede Marianne omkring arbejdet i bestyrelsen gennem de sidste 1½
- 2 år.
 Oplæg til sammenlægninger af afdelinger/børnehaver i Augustenborg og
Hørup by – faldende børnetal
 Vision for området Als Syd
 Gæstedagpleje – effektivisering i dagplejen – Forsøgsordning med gæstefunktion i Lysabild Børneunivers
 Indretning af fælles legestuer i henholdsvis Fynshav Børnehus og Kløverlykke Børnehus
 Bestyrelseskursus

De nye medlemmer skrev under på tavshedspligt!
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Bestyrelsesmødet:
Kl. 19.00 – 21.30.
Punkt 1

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
Oversigt over bestyrelsen til godkendelse.

Ad. 1.
Vi præsenterede os for hinanden.
Oversigten over bestyrelsen blev delt, og den blev gået igennem for korrekte
oplysninger.
Den reviderede oversigt vedhæftes her.

Oversigten over den
fælles bestyrelse Als Syd

Punkt 2.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Ad.2.
Den fælles bestyrelsen konstituerede sig med en formand og næstformand:
 Formand, Rune Dohrmann, fra Kløverlykke Børnehus
 Næstformand, Thomas Pingel, fra Kernehuset

Punkt 3.

Forretningsorden gennemgås, tilrettes og godkendes!
(Bilag: Forslag til forretningsorden

Ad.3.
Forretningsordenen blev godkendt med nogle få rettelser.
Den reviderede forretningsorden vedhæftes her.

Forretningsorden
Forældrebestyrelsen Als Syd 2016-2017

Punkt 4.

A.
Orientering/nyt fra ledelsen v/Marianne
a) Forbrug pr. juni 2016 for drift og løn pr. afdeling.
b) Belægning/prognose dagpleje/børnehaver 2016.
c) Dagplejens legestuer i området
d) Gæstefunktion i Lysabild Børneunivers – Status konkret ansøgning.
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e) Sammenlægning af afdelinger – Status konkret ansøgning vedr. Hørup by.
Ad.4. A. a)
Marianne informerede vedr. forbrug på drift og løn pr. 20. juni 2016.
Bilag forbrug møde
den 20 juni 2016

Den høje forbrugsprocent på lønbudgettet skyldes, at vi har haft fastholdt en personalenormering set i forhold til børnetallet i 2015 frem til udgangen af april 2016. Vi har
været ude i en reduktionsrunde i 2015 set i forhold til budget 2016, hvor det store skift
og nedgang i børnetallet har været 01. maj 2016
Bestyrelsen blev enig om, at der ikke er et behov for at få en oversigt over forbruget pr.
afdeling til bestyrelsesmøderne. Behovet er, at Marianne giver en kort information
omkring hvordan økonomien ser ud generelt for området.

Ad.4. A. b)
Marianne informerede omkring belægningen hen over året 2016 for de 8 børnehaver
samlet for Als Syd – som det ser ud pt. Det ser ud til pt. at vi når en samlet belægningsprocent i gennemsnit hen over året på 100,1 %. Hvis vi samlet for de 8 børnehaver
ligger inden for 98 – 102 %, vil det ikke få personalemæssige konsekvenser. Hvis vi
samlet for børnehaverne kommer under de 98 % i gennemsnit, skal vi ved udgangen af
året af med penge og hvis vi overstiger de 102 % får vi tilført ekstra midler.
I dagplejen har vi samlet for de første 5 måneder af året haft en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse af pladserne på 95,33 %. Det er der vi helst skal ligge procentvis, så det er
flot.
Ad.4. A. c)
Anette Nielsen orienterede om, at vi er ved at indrette fælles legestuer for dagplejen i
lokaler i 2 børnehaver, Kløverlykke Børnehus og Fynshav Børnehus. Dette kan lade sig
gøre da der er ledig kapacitet og faciliteter i forbindelse med det faldende børnetal. Det
giver rigtig god mening set i forhold til at skabe den røde tråd i samarbejde mellem
dagpleje og børnehaver.
Indretning af de fælles legestuer i børnehavernes lokaler, betyder, at vi får et økonomisk
råderum til brug til andre formål. Vi betaler pt. 130.000,- kr. årligt i leje til 3 legestuer i
området.

Ad.4. A. d)
Marianne og Anette orienterede omkring et 1 årig forsøg med varetagelse af gæstefunktion i Lysabild Børneunivers ved fravær ved 2 dagplejere i området. Lysabild Børneunivers har i forbindelse med effektivisering i dagplejen fra juli 2016, hvor vi har, skulle

Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 20. juni 2016

Side 6

effektivisere med kr. 420.000,- i dagplejen Als syd. Der har været sat fokus på gæstedagplejen, idet der ikke har været fuld udnyttelse af gæstedagplejefunktionen i kommunen generelt.
Ad.4. A. e)
Marianne orienterede omkring arbejdet i styregruppen, nedsat af bestyrelsen, med
henblik på at udarbejde et oplæg til sammenlægning af afdelinger i Hørup by og
Augustenborg by grundet det faldende børnetal i området.
Der er udarbejdet et konkret forslag og ansøgning til sammenlægning af afdelinger i
Hørup by (Trin 1), som er godkendt af den fælles bestyrelse den 18. maj 2016 og sendt
videre til forvaltningen med henblik på, at der tages en beslutning i B&U Udvalget.
Der skal arbejdes videre med TRIN 2 – konkret forslag til sammenlægning af afdelinger
i Augustenborg by. (Se punkt 5. a)

B.
Orientering fra forældrerådene
Ad. 4. B.
Intet til referat.
C.

Orientering fra personalet
Ad. 4. C.
Intet til referat.
Punkt 5.

Det fremtidige bestyrelsesarbejde. v/Marianne
a) Den fremadrettede strategi for vores visionsarbejde for området!
Nedsættelse af ny styregruppe med henblik på oplæg til sammenlægning af
afdelinger i Augustenborg by.
b) Gennemgang af bygninger ved intern byggekonsulent
Status konkret ansøgning vedr. sammenlægning af afdelinger i Hørup by.
c) Branding af området Als Syd.
d) Aktiv medborgerskab – Sønderborg Kommune

Ad.5. a)
I forbindelse med det videre arbejde med udarbejdelse af et forslag til sammenlægning
af afdelinger i Augustenborg by (Trin 2) blev følgende medlemmer nedsat i en styregruppe fra bestyrelsen:
 Lars Nørgaard, formand forældrerådet i Bro Børnehus, Augustenborg.
 Thomas Pingel, formand for forældrerådet i Kernehuset, Augustenborg.
 Roland Lorenzen, formand for forældrerådet i Børnehaven Augusta, Augustenborg.
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Vi besluttede ligeledes at det giver mening at de 3 daglige pædagogiske ledere i
børnehaverne i Augustenborg by er medlemmer af styregruppen:
 Vivi Dybdal Larsen, Bro Børnehus
 Ulla Lange, Børnehaven Augusta
 Annette Gade, Kernehuset.
Ligeledes er TR, for pædagogerne og Tr for medhjælperne /pædagogiske assistenter
samt vores AMR(arbejdsmiljørepræsentant i LMU,(MED- udvalget) medlemmer af
styregruppen:
 Lene Tækker, BUPL
 Pia Lausten Christiansen, FOA
Marianne indkalder til det første møde efter sommerferien.

Ad.5. b)
Status vedr. sammenlægning af afdelinger i Hørup by.
Den konkrete ansøgning er godkendt af bestyrelsen og videresendt til beslutning i B&U
– Udvalget.

Input og
Konkret ansøgning
bemærkninger fra forældrerådet
sammenlægning
i Kløverlykke Børnehus
Hørup Bymaj
maj
2016.....docx
2016.docx

Den 22. juni har Marianne et møde med Erik Lorenzen, formand for B&U Udvalget
som skal med rundt og se bygningerne/børnehaverne i Hørup by.
Efterfølgende har Marianne møde med Erling Andresen og Erik Lorenzen omkring
næste step i processen omkring sammenlægninger.
Og der afholdes møde med bygherrerådgiver, Mads Kirkelund, som ligeledes har været
med rundt og besigtige bygningerne.
Ad.5. c + d)
Bestyrelsesmedlemmerne blev inddelt i grupper af tre og fik 20 min. i grupperne til at
drøfte, hvilke temaer, som bestyrelsen fremadrettet ønsker, at der bliver arbejdet med på
bestyrelsesmøderne.
Grupperne meldte følgende tilbage:
 Branding af området – synliggøre vores arbejde omkring indsatsen: Motorik og bevægelse
 Fokus på at støtte op omkring lokalmiljøet – støtte de lokale (jævnfør Vision for Als Syd) – undersøge reglerne omkring Sønderborg kommunes indkøbsaftale!
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 Fokus på vores eksistens – synliggørelse af vores område, profilering/Branding – i konkurrencen med de private børnehaver og børnepassere i området
 Gæstedagplejen – hvordan kan vi arbejde på at finde bedre løsninger/modeller for gæstedagplejen/funktionen – hvordan løser de andre dagtilbud opgaven?
 Branding – Hvad skal vi brande? Hvad vil vi gerne kendes på/for? Vi skal
kunne ”stå op” for det, vi profilere/brander os på! Hvad er vi gode til? Udvikle kreative – innovative løsninger!
Rune og Marianne udarbejder et oplæg til næste mødes indhold/tema, som kommer med
ud sammen med dagsorden til mødet den 14. september 2016.

Punkt 6.

Eventuelt.

Ad. 6.
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Marianne Møller Nielsen, dagtilbudsleder Als Syd.

