Referat af bestyrelsesmøde
i Dagtilbud Lund
tirsdag d. 11. maj i Lund Børnehus
Afbud: Merete og Michael
1. Spørgsmål / kommentarer til nyt fra dag tilbuddet (I+D) (10 min)
Mulighed for spø rgsm ål og kommentarer til udsendte bilag med nyt fra dagtilbuddet
omhandlende:


Forår og udeliv, og vores fælles pædagogiske fokus på læringsmiljøer på
legepladserne



Hvordan vi ar bejder med princippet om sammenhængende børneliv, fx gennem
fælles aktiviteter og forløb på tværs af vuggestue og børnehave, børnehave o g
skole og dagpleje og Børnehuse, men også gennem fælles pædagogiske tiltag i
hverdagen, på tværs af stuer, alder og huse.



Kort nyt fr a de enkelte enheder:
I Børnelunden er der aktuelt 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegr upper, hvilket i
en periode giver mulighed for fælles læringsr um.
I Lund Børnehus er vi internt i gang med planlægningen af kommende
storbørnsgruppe -or ganisering i huset og for venter i efteråret at reducere i antal
børn / vuggestuegr uppe.
I køkkenet er ”maskinparken” opgr aderet, så der ige n er mulighed for at lave
supper og grød og nu også bage i køkkenet i Bygholm Bakker.
I Bygholm Bakker er der nu 3 vuggestuegrupper, 1 børnehavegruppe og 4
storbørnsgrupper . Det forventes, at der skal starte flere nye grupper op, før /
omkring sommerferi en, som kan ”flytte ind på stuerne” når de stor e børn starter i
skolen.
I dagplejen har vi en periode haft fuldt hus, men lige nu har vi enkelte ledige
pladser. Flere dagplejere vælger at benytte sig af muligheden for at vælge
senioror dning, hvilket betyd er, at de kan sige nej tak til gæstebør nsplacer inger



Ny ansættelser: Magdalena fra bestyrelsen har deltaget i ansættelsesudvalget til
assisterende leder, hvor vi har ansat Tilde D uus Frederiksen, fra 01.06.22.
Desuden er ansat 2 nye pædagoger, også fra 01. 06



Budget, bør netal og økonomi, omkring, at der fortsat er flere bør n i Lund, der
ønsker pasning- og helst tæt på egen bopæl, hvilket udfordrer . Dagtilbud L und
betragtes samlet som et distrikt indeholdende dagpleje og 3 Børnehuse.
Økonomien er presset, bl andt andet gr undet lavere ressourcetildeling til
børnehavebørn, mindr e Corona -refusion end forventet, stigende energi - og
fødevarepriser, samt overført underskud fra sidste år.
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I bestyrelsen drøftes status på bø rnetal og at der fortsat er fokus på børneta l og
kapacitet i dagtilbuddet, både ledelsesmæssigt og i bestyrelsen. I denne sammenhæng
drøftes også, at der o pleves særligt stort pres p.t. på Lund Børnehus og Børnelunden,
mens det aktuelt er m uligt at tilby de pladser i Børnehuset Bygholm Bakker. Et mul igt
arbejdspunkt vil være at arbejde på opdatering af hjemmeside mv. i ft. information om
Bygholm Bakker.

2. Opfølgni ng siden si dst (I) (10 min)
Dagtilbudslov
Pædagogisk læreplan

Mål for Horsens Kommune

læring

trivsel

personlig mestring

Bestyrelsens principper & drøftelser

sammenhæng i
børnenes liv

kommunikation

udemiljø

drøftelser,
refleksioner og
aftaler (husvis)

Tiltag

Aula og generelt
fokus

Corona-erfaring +
fælles
personalemøde,
vidensdeling

fælles rutiner, øget
sammen-hæng
(internt og til skolen)

information,
sammehæng,
forudsigelighed

Læringsmijø

styrkelse af
læringsmiljø, ude

Dette er det sidste bestyrelsesmøde i denne siddende bestyrelse o g Betina følger op på
de drøftelser der har været i besty relsen i denne periode, samt tilhørende tiltag, med
afsæt i følgende figur, der efterfølgende drøftes i bestyrelsen.
Vi har ikke modtaget et tilbagemelding fra Andreas Boesen, ko ntaktpolitiker, som aftalt
på seneste møde og derfor vil Jonas rykke ham for dette.
3. Forældr esamarbejde (D+B) (45 min)
Forældresamarbejde sker både i forældrebestyrelsen, forældreinddragelse,
forældremøder og andre arrangementer. Vi diskuterer principper for
forældresamarbejdet. Det kan fx være (1) hv ilke emner ligger indenfor/udenfor
forældresamarbejde, (2) i hvilke fora behandles de emner, der ligger indenfor
forældresamarbejdet og (3) hvad kan hhv. forældre og perso nale forvente af hinanden.
Aflevering / afhentning: Generel tilfredshed i foræ ldregruppen. I bestyrelsen drøftes,
vigtigheden af, at få information om, når noget afviger fra det vanlige , men samtidig er
der bred opbakning til princippet om, at ”intet nyt også er godt nyt” . Vi drøfter o gså, at
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vi gerne v il tage indiv iduelle hensyn og personalet samtidig skal benytte deres faglige
dømmekraft , til v urdering af disse .
Der kan formidles til forældrene både via den daglige kommunikation, men også via
fotos, nyhedsbreve og opslag mv på Aula. D er er generel også sto r tilfredshed med
hvordan dette praktiseres.
Forældremøder: Mulighed for dialog – også med ledelsen og bestyrelsen. Vi drøfter ar
afprøve en ide, med afslutte mødet med åben drøftelse med ledelse og bestyrelse
efterfølgende. Vi aftaler, at evt. temaer bedes sendes t il Betina fo rud for mødet.

4. Kommende forældr emøde og bestyrelsesvalg (D+B) (15 min)

Vi skal planlægge det kommende forældremøde, herunder valg til
forældrebest yrelsen. Betina præsenterer et udspil til forældremødet og Jonas
præsenterer et udspil til va lget. Vi diskuterer i fællesskab.
Følgende best yrelsesmedlemmer har et år mere i best yrelsen: Jonas, Pernille,
Magdalena og Line. Suppleanterne fortsætter også et år mere
På valg / de der umiddelbart udtræder af best yrelsen er : Olav, Michael og Pernille
Derfor skal der vælges 3 i alt, en fra Bygholm Bakker, en fra Lund Børnehus og én
fra dagplejen.
Jonas og Betina laver udkast til indbydelse.
Forældremøder planlægges til:
Onsdag d. 8. juni i Lund Børnehus (incl. Dagplejen), torsdag d. 9. juni i
Børnelunden og mandag d. 13. juni i Bygholm Bakker .

5. Fremtidig håndteri ng af g æsteplacering af dagpl ejebørn (I+D) (15 min)

Fremover har flere dagplejere har mulighed for at sige nej til gæstebørn grundet
overenskomstregler. Hvordan kan det håndteres?
Vi drøfter udfordringen med at flere dagplejere kan vælge seniorordning og
dermed at sige nej til gæstebørn – og dermed reduceres antallet af
gæstebørnspladser i Lund. Vi har dog samarbejde med de omkringliggende
dagtilbud, for at kunne benytte gæstepladser her, og vores teamkoordinator gør en
stor indsats for, at sikre mest mulig kontinuitet for børnene, vikarerne taget i
betragtning. Det drøftes kort med mulig gæsteplacering i vuggestuegrupperne, men
grundet allerede mange indmeldte børn i husene fremstår d ette ikke som en oplagt
løsning. Dog har vi gæsteplaceret enkelte børn i en vuggestuegruppe, i de
enkeltstående tilfælde, hvor det har været vurderet muligt.
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6. Måltidspolitik (D + B) (10 min)
Vi skal beslutte måltidspolitik, fx madpakker vs. køkken.
Bestyrelsen bakker op omkring frokostordningen, og forventer at der kommer tilvalg til
frokostordningen igen.
Valgm ulighederne er madpakker eller eksisterende køkkenordning – Betina laver udkast,
til forældregruppen o g Pernille inddrages fra bestyrelsen i dette. Vi drøfter endvidere
muligheden for at revidere mad og måltidspolitikken i kommende bestyrelsesperiode

7. Gennemg ang af bes lutning er og akti onspunkter (B) (10 min)
Jonas og Betina laver ud kast til indbydelse til forældremøder, som rundsendes
Pernille og Betina laver udkast til informatio nsmateriale ang. Frokostordning

(I=information, D=drø ftelse, B=beslutning)
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