
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Tidspunkt:  Onsdag den 30. januar 2019 kl.17-19 i Rytterkildens personalerum. 

Servering:  Kaffe/the, frugt og kage. 

 

Forældrerep.:  Line (formand), Jesper (næstformand), Sarah, Line T., Anne-Lene 

Suppleanter: Kamilla, Marianne, Jane, Nashat, Henriette 

Medarbejdere: Sisse og Marie, Lone (Leder og sekretær) 

  

Afbud:  Marianne, Sisse, Line T.   

 

Afsat tid 

 

 

Punkter 

 

5 min. 

 

Velkommen  

Punkter til evt. 

Orientering  

10 min 

 

Nyt fra formanden 

Dialogforum den 13/11 2018 

Nytårskur den 4/1 2019 

Line refererede til de 2 møder. 

Orientering 

10 min 

 

 

 

Regnskab 2018 og Budget 2019. v/Lone 

Vores overskud blev på knap kr.350.000 – som forventet. 

I vores budgetlægning for 2019 forventes det at vi rammer -+ kr.100.000. I de 

næste år er dagplejens budget og daginstitutionens budget adskilt, så vi har en 

mulighed for at komme tæt på den nye opgave. Vi er stadig udfordret af en 

usikker prognose vedr. børnetallet. I 2019 har vi 3 medarbejdere der går på 

efterløn/pension hvilket giver en øget udgift til udbetaling af ferien mm. 

 

I 2019 skal der stadig effektiviseres med 1% af budgettet hvilket svare til ca. 

300.000,-. Fra 2020 falder effektiviseringen til ½ % 

 

Politikerne i Horsens kommune har valgt at prioritere, at der tilføres 

dagtilbudsområdet 5 mio. kr. som fordeles efter børnetal. Det betyder for 

Langmark, at vi har fået tilført 1,6 % af budgettet svarende til ca. kr. 450.000. 

Midlerne anvendes til uddannet personale samt flere personaleressourcer i 

hverdagen.  

 

Der er i Langmark (inkl. dagplejen) en stor andel af personalet, der er 

uddannet pædagoger eller assistenter. Fordelingen er som flg.: 

Fastansatte i Langmark:  
49 pædagoger, 13 assistenter, 1 lærer, 6 medhjælpere, 3 studerende, 1 Pau 

elev. 

Det er en bevidst strategi ind i opgaven ift. et højkvalitetsdagtilbud. Det har 

nogle konsekvenser ift. budgettildelingsmodellen der er udarbejdet på 

baggrund af en løntildeling med 55% pædagoger og 45 % ufaglærte. 

 

 

 



 
 

Debat 

Beslutning 

30 min 

 

 

Lov om ”indsats mod parallelsamfund” 

 

Line opfordrede til at bestyrelsen har en samlet holdning til lovgivningen om 

indsats mod parallelsamfund, som kan formidles fra bestyrelsen. Udspillet blev 

drøftet på mødet. Der var enighed om at tale om tingene på andre måder.  

 

Der arbejdes pt. på en dispensationsansøgning for Rytterkilden samt forslag til 

indsatser for hvordan Rytterkilden kan imødekomme lovgivningen ift. et 

nyoptag af børn på max 30% fra boligområdet på Hybenvej.  

 

Orientering 

 

5. min. 

 

 

Ny lovgivning fra 1/1 2019 vedr. mulighed for deltidspladser for 

forældre på barsel samt kombinationspladser. 

 

De endelige retningslinjer er godkendt og kan herefter findes på Horsens 

kommunes hjemmeside. Forældre der ønsker at benytte sig af dette, skal 

kontakte den centrale pladsanvisningen. 

 

Orientering   

10 min 

 

 

Til orientering er der blevet besluttet følgende som en del af 

budgetforliget i Horsens kommune som tillæg til Horsens mad og 

Måltidspolitik (Kan læses på hjemmesiden). – vedlagt som bilag. 

 

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til teksten og havde en drøftelse af, at 

ud fra et børneperspektiv betyder det noget for børnene at de spiser det 

samme som kammeraterne og at de i institutionen tit er mere madmodige end 

i hjemmet. 

 

Der er stor tilfredshed med den måde køkkenerne løser opgaven på i dag hvor 

der tages hensyn til både allergier, religion mv. 

 

Orientering 

Beslutning  

  

15 min. 

 

 

Velkommen til dagplejen. 

 

”Børne- og Uddannelsesudvalget har vedtaget, at dagtilbudsledelsen, i samråd 

med forældrebestyrelsen, lokalt skal beslutte, hvordan gæsteplejen 

organiseres, så det tager mest mulig hensyn til forældrenes ønske om lokale 

løsninger og samtidig er inden for den økonomiske ramme. Dagtilbuddene kan 

organisere gæsteplejen på følgende måder: 

• 5. barn hos dagplejer 

• Dispositionsdagplejer 

• Gæstepleje i den lokale vuggestue, dog kun i de dagtilbudsdistrikter, 

hvor der er 13 eller færre dagplejere.”  

 

I dagplejen i Langmark er der 8 dagplejere og i dag løses opgaven ved 5. barns 

placering. I lukkeugerne tilbydes gæstestuer i Rytterkildens vuggestue. 

Vi har ingen dispositionspladser men har indgået et samarbejde med dagplejen 

i Stensballe om at ”købe” pladser hos dem, ved behov. Derudover vil det være 

en mulighed at tilbyde gæstepasning i vuggestuerne fx i de 3 dage op til påske 

mm. Det kan betyde at flere dagplejer kan holde fri når der er færrest børn og 

det vil ligeledes minimere behovet for gæsteplaceringer. Som det er pt. er det 



 
 

ikke en mulighed at gæsteplacere i vuggestuerne idet der ikke er kapacitet til 

det, men det kan som nævnt være en løsning i skoleferierne og på sigt. 

 

Bestyrelsen vedtog at der arbejdes på løsninger der skaber bedst mulig kvalitet 

for alle børnene. 

 

Orientering  

Debat 

 

15 min.  

 

Nyt fra forældrene? 

 

 

 

 

 

Orientering  

 

15 min. 

 

Nyt fra dagtilbud. 

 
Nyt Logo – se øverst på siden 

 

Lise og jeg skal på et obligatoriske diplommodul ifm den styrkede læreplan. 

Modulet hedder ”faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling”. 

Til efteråret skal 15 pædagoger på et 3 dagskursus i den styrkede læreplan. 

 

Juleferiepasning i Stensballe og den 2/1 forløb fint.  

 

Høj kvalitet i dagtilbud – 8 elementer der giver dagtilbud af god kvalitet. (EVA) 

Bilag udleveret på mødet. 

 

Fra politikernes arbejdsgrundlag for 2018-2021 der mål nr. 5 fl.: 

 

”05 
Mål: Vi vil have dagtilbud af højkvalitet til alle børn 

Forskning viser, at dagtilbud af højkvalitet har positiv effekt på børns udvikling, 

skolegang og uddannelse. Højkvalitetsdagtilbud er karakteriseret ved, at barnets 

progression er større, end hvad der kan forventes ud fra socioøkonomiske 

forhold. Vi har en ambition om, at alle dagtilbud i Horsens Kommune er 
højkvalitetsdagtilbud. Derfor har vi fokus på, at personalet er veluddannet og har 

god viden om, hvordan man skaber trivsel, stærke relationer og gode lege- og 

læringsmiljøer for børnene. Vi vil stille de samme krav til de kommunale og de 

private dagtilbud, så vi sikrer, at alle børn i Horsens Kommune tilbydes 

dagtilbud af høj kvalitet. Vi vil have fokus på, at udbrede viden til alle forældre 

om dagtilbuddets betydning for børns udvikling og læring. Her skal 

forældrebestyrelserne sættes aktivt i spil.” 

 

Der var en god dialog omkring hvilke parameter der kan bidrage til at dagtilbud 

er et højkvalitetsdagtilbud. Og en debat om det gode børneliv som foregår lige 

her og nu kontra en stærk læringsdagsorden fx skal børnenes gøres 

skoleparate eller parate til at få en god dag i morgen. 

 

Det blev aftalt at det skal være et gennemgående tema for bestyrelsesåret. 

 

  



 
 

Orientering  

 

 

Persondataforordningen / ny hjemmeside 

Alle dagtilbud skal have ny hjemmeside. Der er gang i en proces med 4 

pilotdagtilbud. Der er pt nogle små udfordringer der skal justeres inden vi kan 

komme på.   

I forhold til den nye persondataforordning vil der være en ny procedure for 

billeder på Daycare. Fra 1/1 2019 slettes billederne efter 4 uger. Forældrene 

skal stadig give tilladelse til portrætfoto, til anvendelse af billeder på 

hjemmesiden, i foldere mv – som det er i dag.  

Orientering Institutionsforum torsdag den 7. marts kl.19-21 

Line og Jesper er inviterede – Lone deltager som ledelsesrepræsentant. 

 

5 min EVT. og opsamling fra mødet. 

 

 

 

 


