Referat af bestyrelsesmødet
i Dagtilbud Lund
Mandag d. 5. september i Børnelunden

Afbud fra Pernille Lund, Merete Kristensen og Anna.

1. Spørgsmål / kommentarer til nyt fra dag tilbuddet (I+D) (10 min)
Mulighed for spør gsmål og kommentarer til udsendte bilag med nyt fra dagtilbuddet,
der omhandlede:


Hverdag med læring, relationer, fællesskab og sommer (hvordan vi er kommet i
gang med hverdagen efter ferien, sommerfer iepasningen, sygdom og fælles
traditioner)



Nyt fra enkelte huse, dagplejen og køkkenet (antal børnegrupper i de enkelte
huse, sammenhænge i barnets liv, herunder storbørnsgruppearbejdet, at vi får
natur bussen til kapacitetsudfordringen, sær ligt i Børnelunden fr a november – maj
måned, fokus på legep ladser ne og særlige tiltag i dagplejen)



Personale og ledelse (at vi fortsat oplever rekrutteringsudfordr inger i ft.
Pædagogansættelser og at vi i ledelsen er godt i gang med fordeling af opgaver
og udnyttelse af kompetencer ne på tværs)



Børnetal, budget og økonomi (at der fortsat er mange dejlige børn i Lund, og at vi
bruger en del tid på at finde gode løsninger og følger børnetal og ventelisterne
tæt, og at vi samtidig følger budgettet tæt, hvor vi aktuelt er udfordret af bl.a.
stigende energi - og fø devarepriser)

På mødet er der en kort drøftelse af opstarten af den nye Stærestue (i Børnelunden) ,
hvor vi forventer at der kommer mellem 4 børn i starten o g som prognoserne ser ud nu,
max 16 børn.
Der spørges ind til ventelisterne, og de udfordres af såvel de m ange tilflytter børn (der
kommer i alle aldre) o g generelt de mange børn i området.
Der er stor begej string i bestyrelsen for naturbussen, tiltænkt Børnelunden ift
kapacitetsudfordringen her , og mulighederne for at komme på ture og opleve nog et
andet.
Der spørges ind til de stigende energipriser og hvordan det presser budgettet, hvortil
Betina supplerer, at der pågår nationale drøftelser om hvorvidt vi vil få noget
refunderet, men vi kender hverken udfaldet eller potentielt beløbet herfra endnu, men
også i dagtilbuddet, som i samfundet generelt er pressede på stigende priser, indenfor
samme ramme .

Det foreslås, at forældrebestyrelsen kan dele opslag ifm. rekruttering og vi aftaler
derfor, at Betina fremadrettet vil sende nye opslag til bestyrelsen, der herefter kan
vurdere om de vil dele.
2. Kapacitet (I+D) (20 min)
Vi drøfter kapaciteten i den kommende per iode og hvordan vi forholder os til den.
Jonas har på vegne af forældrebestyrelsen presset på ift. kapacitet og udfordringerne i
Lund. På trods af dette, er der for nyligt ko mmet viden omkring ny udstykning i L und
gennem den lokale ”Landpost” . Desuden har Jonas været i dialog med både vores
kontaktpolitiker, Andreas Boesen og udvalgsformanden ift. Politiske prioriteringer, men
da det heller ikke har givet perspektiver på anderledes håndtering i nær fremtid (men
mindre udvidelsesplaner først i 2024) overvejer Jonas at gå til pressen (hvilket
kontaktpolit ikeren er orienteret om).
I bestyrelsen drøftes derfor muligheden for at formidle / debattere
kapacitetsudfordringen politisk i Horens Kommune. Det overvejes at udtale sig til
artikler, lokalpressen, at lave videoklips, happenings eller andet. Jonas vil t age initiativ
til at igangsætte noget sidst på ugen og indbyde til at andre kan byde ind.
I denne sammenhæng drøfter vi kort, at naturbussen aktuelt kan afhjælpe der hvor
presset er størst, men at der på sigt øns ker mere langsigtede løsninger. Desuden
vendes, at v i lige nu er i gang med at forsøge at lave aftale med spejderhytten o g at leje
stedet, jæv nligt, tiltænkt hele dagen for dagplejen.

3. Samskabelse med forældr e, virksomheder og instituti oner (D) (45 min)
Mange forældre ønsker aktivt at bidrage til at forbedre dagtilbudet med deres tid og
ressourcer. Hvilke pr incipper kan vi stille op, der udnytter denne mulighed? På samme
måde er der også muligheder i at samarbejde med virksomheder og andre institutioner i
området. Lad os åbne for diskussionen men være åbne for, at vi først lukker punktet på
det efterfølgende møde.
Forældreinddragelse , følgende ideer kommer bl.a :


Male kreativt på væggene



Arbejdsdag på legepladsen (forskellige muligheder)



Forældre med på særlige ture eller aktiviteter (fx med bestemte arbejdsopgaver ,
og fastsatte rammer) (vi drøfter, at dette også indbefatter nogle etiske
drøftelser, ift.børnene / enkelte børn, tavshedspligt, formalia omkring
børneattest mv )



Mulighed for at sætte sedler op – at melde sig på..



Arbejdsopgaver kunne planlægges af institutionen – og efterfølgende indbydes
forældrene til deltagelse , fx arbejdsdag. Bestyrelsen vil måske kunne spille en
aktiv rolle – og kunne være med til at planlægge / igangsætte

Bestyrelsen ønsker, at forældrene aktivt får muligheden for at bidrage. Fra
dagtilbuddet tilkendegives, at vi er begejstrede for initiativet, men gerne vil arbejde
videre med ideerne, for at sikre, at det planlægges, så det både giver mening, kan
aflaste o g bidrage ti l børnenes bedste og det gode samarbejde. Vi aftaler derfor, at
der arbejdes videre på dette internt i dagtilbuddet – og der kommer en
tilbagemelding på dette til næste bestyrelsesmøde.

Belysningen på legepladsen i Børnelunden v endes, herunder muligheden for at sø ge
sponsorater, da fondsansøgningen desværre blev afvist. Betina fortæller, at hun o g
Lisbeth i morgen har lavet aftale med det ko mmunale Ejendomscenter, der vil
komme til Børnelunden og vi vil gennemgå ideer og ønsker til udbedring – og denne
mulighed derfor endelig skal afsøges først.

4. AULA og fotos (D+B) (10 min)
AULA indhenter ikke længere samtykke til deling af fotos. Hvor dan forholder vi os til
det?
Betina orienterer om, at samt ykke til deling af fotos på Aula ikke længere skal
indhentes. Det bety der, at vi ikke længere indhenter samtykke til deling af fotos ifm
brugen af Aula / opstarten. Vi har dog i dagtilbuddet retningslinjer for hvordan og
hvilke billeder vi tager – og deler på Aula.

5. Opdateri ng af årshj ulet (D+B) (15 min)
Evt. opdatering af årshjulet med nye punkter og mundtlig drøftelse af, om nogle
punkter skal prioriteres. Se og rediger årshjulet her .
Ideer til kommende temaer , som supplerer de tidligere indkomne punkter :


Evaluering på det sam menhængende børneli v – herunder storbørnsgruppen i
husene / på tværs

6. Eventuelt (5 min)
Ikke øvrige punkter.

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

