Referat fra forældrebestyrelsesmøde onsdag den 24/2. 2021
Mødet blev afholdt viaTeams
Forældrerepræsentanter: Daniel Agger, Lise-Marie Mosegaard, Hatice Dogan (afbud), Dorthe
Mathiasen, Charlotte Nielsen, Maria Elkjær Koch, Sanne Steffensen
Personalerepræsentanter: Anna Mette Rixen og Henriette O. Lange
Ledelse: Peter Wennerberg og Lone Berg
Dagsorden for mødet:
Pkt. 1: Nyt fra Horsens kommune
Der laves ny budgettildelingsmodel gældende for 2021. Den tidligere udmeldte tidsplan er rykket.

Den nye budgettildeling for dagtilbud Søndermark udsendes til høring og bestyrelsens har
mulighed for at lave et høringssvar til næste bestyrelsesmøde.
Der er fokus på at forældre i vuggestue og dagpleje, tilbydes det samme i forhold til økologisk mad.
Det er indskrevet i budgetaften at dagplejerne serverer 75% økologi.
I Søndermark har dette været i fokus i en længere periode, og ved tilsyn hos den enkelte dagplejer
følger ledelsen op på om dagplejerne efterlever dette.
Minimumsnormering:
Regeringen har afsat midler til minimumsnormering i daginstitutionerne. Det er en gradvis
opnormering i perioden fra 2020 og frem til 2024. Her er den ramme, som vi forventer at få i
daginstitution Søndermark. I 2020 fik vi 284.358 kr. Dette beløb stiger i 2021 til 515.767 kr. Når vi
når til 2024 vil vi i alt have fået tilført 1.160.476 kr.

Pkt. 2: Resultat regnskab 2020 i dagpleje og daginstitution
Daginstitution fik overskud på 400.000.
 150.000 er bevidst overført uddannelsesmidler + 100.000 til at forskønne legearealet ude
foran.
 Vores lønbudget er brugt 101%
Dagplejen:
 30.000 opsparet. Dette er blandt andet på uddannelseskonto, samt opsparede midler til
vores vognpark* (Klap og barnevogne)
Alle i dagtilbud skal i 2021 have pædagogisk dag. Midlerne til dette er bevidst overført, da vi pga. af
forsamlingsforbuddet ikke har været i stand til at afholde kursus i 2020

Pkt. 3: Prioritering af budget 2021.
Der er bestilt nye tørreskabe til rød og grå gang. Tørreskabene forventet leveres i løbet af uge 9
Der prioriteres at bruge 100.000 kr. på legepladsen foran institutionen. Dette for at skabe
spændende lege og læringsmiljøer for børnene.
På højen med rutsjebanen laves legeoaser som ”lommer” ind i højen, hegnet fjernes omkring højen
og der plantes bøgepur. Der indkøbes legehus ved bålstedet, hvor der også laves kummer med sand
børnene kan grave i. Ved siden af højen mod Sct. Georgshjemmet står der som regel vand, og her
laves et område med grave muligheder og vand. Der indkøbes kasser med lås, hvor der kan være
legetøj til forskellig leg; købmand, køkken, leg med dinosaurus osv. Personalet er inddraget og vil
blive mere inddraget i dette.
Meningen er højen skal gøres mere aktiv.
Der er indhentet tilbud fra ”Et liv med stauder” til dette. Samme firma lavede naturlegepladsen i
efteråret.
I 2022 prioriteres gårdene ved vuggestuerne. Dette er endnu ikke planlagt.
Dagplejen: Dagplejerne skal på pædagogisk dag og så skal vi have eftersyn af deres barnevogne.
Pkt. 4: Opfølgning på COVID 19 fra Daginstitution og dagplejen
 Hvad er lykkes godt og hvilke udfordringer har der været?
Der er stor ros og anerkendelse til personalet i både dagpleje og daginstitution, som hver dag gør
hvad de kan for at overholde alle retningslinjer. Der er stor fokus på at holde afstand, spritte
hænder, samt lave små grupper for børnene. Heldigvis venter foråret og vi kan være mere ude.
Personalet er delt når der afholdes pauser, og der sørges for stor afstand
Der er har ikke været covid-19 blandt børn og personale i daginstitutionen. Der har været ét
tilfælde hvor en dagplejer har haft covid-19, og et tilfælde med et barn fra dagplejen.
Dagplejerne er ikke i heldagslegestue, men har mulighed for at mødes 2 og 2 udenfor.

Ledelsen får løbende opdaterede actioncards i tilfælde af covid-19, så vi hele tiden ved hvordan der
skal handles.
Der tilbyde kviktest gennem Falck hver 14. dag for personalet i daginstitutionen og dagplejen, og
dem der ikke ønsker dette, opfordres til at blive testet på almindelig vis en gang ugentlig.
Bestyrelsen roser personalet. Der virker roligt og god stemning omkring restriktionerne.
Alt i alt er vi det samlede dagtilbud lykkes godt med at takle den virkelighed som covid-19 giver.
Bestyrelsen udtrykker ligeledes de er trygge ved at aflevere deres børn i daginstitution.
Bestyrelsen spørger om det overvejes at storebørnsgruppen kan starte igen og være en samlet
gruppe indtil start d.01.05.
Dette er desværre ikke mulig pga. byggeri og mangel på lokaler lige nu. Der er 34 børn i den
kommende storebørnsgruppe, så vi må ikke samle så mange. Stuerne arbejder med at gå fra med
de store børn flere gange om ugen, hvor der laves aktiviteter med dem.
Pkt. 5: Personalenyt v. Lone
Kathrine fra Mars kommer tilbage fra barsel 24/5. 2021
Margrethe fra Saturn 2 skal på barsel i slutning af april
Joy fra Jupiter har opsagt sin stilling. Hun skal læse til grafisk designer.
Der er lavet et stillingsopslag til Jupiter.
Der er rift om pædagoger i øjeblikket, og derfor forslår ledelsen at der løbende tages ansøgere til
samtale. Forslaget lyder at når der kommer ansøgere som er kvalificerede, skriver Lone til
bestyrelsen om hvem der kan deltage i samtaler, og at dette gøres løbende. Erfaringer fra tidligere
er, at når der indkaldes til samtaler falder en del af ansøgerne fra fordi de allerede har fået andet
arbejde.
Bestyrelsen bakker op om dette, da det handler om at få de rigtige pædagoger til at varetage
opgaven omkring børnene.
Der var også forslag til at afholde 2 samtaler. 1 samtale som en screening og så mere udbydende
ved 2 samtale. Vi takker for disse input

Pkt. 6: Status på byggeri (er godt i gang)
Byggeriet med de 3 nye børnehavegrupper i Fløj P og den nye vuggestuegruppe på blå gang er godt
i gang og foreløbigt overholdes tidsplanen. Det forventes der kan startes børnehavegrupper d.
01.06. i fløj p.
Der er stor sikkerhed omkring byggeriet med afspærringer til legepladsen omkring byggeriet.
(Naturlegeplads og Sibirien)
Uranus er flyttet i Fredrik Bajers Gade 28, og det er godt vi har den mulighed, så det bliver mindre
generende for børn, forældre og personale.

Bestyrelsen melder tilbage de oplever det går godt med Uranus i den anden bygning. Det virker til
børnene trives og synes det er spændende at være der.
Det nye produktionskøkken begynder byggeriet i starten af maj og det forventes at køkkenet er klar
til at leverer mad til november 2021
Pkt. 7: Nyt fra stuerne og fra dagplejen v. Peter, Anna Mette og Henriette
Blå gang. På jorden arbejdes der med børnenes selvhjulpenhed i garderoben. Neptun har fokus på
at være i små grupper som givende for børnene. På Uranus har børnene før vinterferien hjulpet
med at pakke stuen ned, og tage del i de voksnes gøremål samt udvælge hvad de skulle have med
de nye lokaler.
Rød gang: Mars arbejder med fokusord som omhandler følelser: glad, sur, vred. Dette for at
børnene lærer deres egne følelser at kende. Ligeledes arbejdes der med overgange for børnene
gennem low arousal.
Venus har fokus på kroppen. Hvad kan man med kroppen, og hvad hedder kropsdelene.
Merkur 1 har tema om matematik, hvor børnene tæller og arbejder med forskellige formationer.
Merkur 2 arbejder med venskaber. Hvordan er man en god ven, og hvad betyder det at have gode
venner. Begge Merkur stuer har ligeledes fokus på low arousal og mærker virkningen af arbejdet
med det i børnegruppen.
Grå gang: Saturn 1 arbejder med low arousal. Der er fokus på sprogarbejdet i stuens
sproghandleplan samt den styrkede læreplan.
Saturn 2 har fokus på at give børnene feedback og feedforward gennem low arousal, samt at
inddele børnene i mindre grupper.
Jupiter arbejder konkret med timen mellem kl. 8-9 om morgenen så det bliver en god aflevering af
børnene. Der er hver dag morgengymnastik og det opleves samlingen efterfølgende giver bedre
fokus.
I dagplejen arbejdes der bl.a. med børnene selvhjulpenhed i garderoben og til frokostmåltidet. Den
enkelte dagplejer laver selv sin egen læreplan, da de ikke mødes i heldagslegestuen pga. covid-19.
Ledelsen giver sparring hos den enkelte i at opstille mål for perioden, samt evaluering.
Forældrerepræsentant i dagplejen nævner at hun oplever stort fokus og kvalitet i dagplejernes
tilgang til børnene. De har altid barnets trivsel og omsorg for øje. Hun mener det er vigtigt at
dagplejerne anerkendes for det de er rigtig gode til.
Cykeldagplejer:
I Horsens kommune vil man gerne have cykeldagplejere.
Cykeldagpleje handler om, at enkelte dagplejere efter interesse bliver udstyret med en ladcykel,
som kan bruges til at hente og/eller aflevere dagplejebørn foran børnenes hjem som en del af
hverdagen i dagplejen. Cykeldagplejeren er en almindelig dagplejer, der tilbyder den ekstra
service. Cykeldagplejen indgår i kommunens pasningsgaranti på lige fod med den almindelige
dagpleje og kan således både være en ønskeplads og en garantiplads.

Vi har en dagplejer i distrikt Søndermark, som har budt ind på opgaven. Lone Berg har møde med
hende den 5/3 og herefter vil der blive lavet en procesplan og opstarten dialog med forældrene i
hendes dagpleje.

Pkt. 8: Nyt fra formanden
Daniel spørger til om Lone kender til søgningen til det kommende skoleår.
Man ved nu der bliver én klasse med 29 elever
EVT

