Referat af bestyrelsesmøde, 20/4 2021
Mødet afholdes virtuelt efter gældende retningslinjer vedr. covid-19.
Til stede er:
Formand Johanne Nygaard,
Dagtilbudsleder Laila Lundtofte, Assisterende leder Nicholas Bennike
Medarbejderrepræsentant Camilla Florander, medarbejderrepræsentant Hanne Tømmerby,
Forældrerepræsentant Anita Roed Jakobsen, forældrerepræsentant Jane Lindby Mølgård
Pedersen, forældrerepræsentant Marie Holst Henriksen, forældrerepræsentant Laura Bilstrup,
forældrerepræsentant Hanna Louise Thiemer, forældrerepræsentant Mette Helene Clement
Kudsk.
Dagsorden:








Velkommen til bestyrelsen for et nyt medlem forældrerepræsentant i Eventyrhuset
Principper for bestyrelsesarbejdet i Dagtilbud Brædstrup - ved Johanne
Status på corona dagtilbud Horsens - dagtilbud Brædstrup – ved Laila
Status økonomi – ny budgettildeling fra 2022
Ny budgettildelingsmodel for alle dagtilbud – betydningen for Dagtilbud Brædstrup, høringssvar formuleres.
Overgangen mellem dagtilbuddet og skolen – besluttet ”Fri for Mobberi” dec. 2020 – fastlagt en undervisnings
dag d. 19. juni.
Evt.

Velkommen til bestyrelsen for nyt medlem, forældrerepræsentant i Eventyrhuset


Hanna Louise Thiemer bydes velkommen i bestyrelsen som forældrerepræsentant i
Eventyrhuset.

Principper for bestyrelsesarbejdet i Dagtilbud Brædstrup – v. Johanne


Formanden beretter om principperne for bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens
indflydelse. Herunder beslutningsprocesser, og hvad bestyrelsesarbejde indebærer. Der
debatteres hvorvidt man træder ud af bestyrelsen 1. maj, når børn overgår til skolen.
Det besluttes, at man træder ud af bestyrelsen, når børn overgår til skolen. Formanden
mødes med Laila for at danne overblik over hvilke pladser i bestyrelsen, der skal
besættes fremadrettet.

Status på corona, dagtilbud Horsens – dagtilbud Brædstrup – v. Laila





Nuværende incidenstal på 250. Heldigvis er tallene nedadgående. Styrelsen for
patientsikkerhed vurderede ikke, at det var nødvendigt at lukke dagtilbuddet i samme
omgang som skolen. Vi har heldigvis ikke haft udbrud af smitte – kun enkelte børn,
som har søskende på skolen, har været smittet. Vi følger fortsat stadig alle
retningslinjer og restriktioner, og vi er sikre på, at det er derfor, at vi har holdt smitten
nede indenfor institutionerne.
Vi har ikke afholdt forældremøder i halvandet år, og forældrene har ikke færdes
normalt i institutionerne, hvilket har besværliggjort forældresamarbejdet. Dette er ikke
opfattet sådan af alle forældre, tilkendegives af forældrerepræsentanter.
Der har også manglet begivenheder arrangeret af trivselsudvalgene, som både børn og
forældre savner, da dette giver større socialt kendskab forældre i mellem, og som
kommer børnene til gode.

Status økonomi – ny budgettildeling fra 2022
 Der er investeret 300,000,- på legepladserne. Derudover er ejendomscenterets
entreprenører også i gang med vedligeholdelse af dem, hvilket vil give et godt udtryk,
når alt står færdigt.
 Overvågningskameraerne ved Eventyrhuset kostede 25,000,- og der har ikke været
begået hærværk siden opsætningen af dem.
 Der er sat 100,000,- af til efteruddannelse, og deri er der lagt penge til noget fælles
hygge for alle ansatte med mad og foredrag.
 Der er sat 325,000,- af som buffer i tilfælde af faldende børnetal.
 Som det ser ud lige nu, så lander økonomien på 0 når året slutter.
 Der er indkøbt rigtig meget udendørs legetøj, og der er også fokus på indvendig
vedligehold i form af maling, gulve etc.
Eftermiddagsmåltid
 Laila og Nicholas formulerer et skriv desangående, og sender ind som høringssvar til
dagtilbudschefen.
Ny budgettildelingsmodel for alle dagtilbud – betydningen for Dagtilbud Brædstrup,
høringssvar formuleres.
 Vi har tidligere fået tildelt midler alene på tosprogethed. I den nye budgettildeling
mister vi 90,000,- om året, da dét at være tosproget ikke længere giver midler. Det er
ikke et økonomisk tab, der har indflydelse på driften af Dagtilbud Brædstrup.
Høringssvar: Laila formulerer et høringssvar ud fra diskussionen, som sendes til kvalificering i
bestyrelsen efterfølgende.
Overgangen mellem dagtilbud og skolen – besluttet ”Fri for mobberi” dec. 2020 –
fastlagt en undervisningsdag den 19. juni.
 Personale fra både dagtilbud og skole skal undervises i konceptet.
 2 personaler fra hvert team deltager, samt Nicholas og Laila. Derudover deltager alle
pædagoger i indskolingen, så der dannes et fælles grundlag for snakken med børnene,
og dermed et fælles sprog.
 Det er en anderledes skolestart end vi er vant til pga. covid-19.
 Formanden udfærdiger et skriv omkring ønsker til overgangen til skolen, som sendes til
kvalificering i bestyrelsen. Herefter videregiver Laila dette til skolelederen.
Evt.





Valg til bestyrelsen berammet til juni måned håbes gennemført, men på baggrund af
situationen vedr. covid-19 er fristen for valg forlænget til udgangen af september.
Laila informerer omkring Horsens Kommunes ønske om et tættere samarbejde mellem
dagtilbud og sundhedsplejen. Der afholdes møder mellem en pædagog fra hver
vuggestue og sundhedsplejen, hvor der diskuteres forskellige relevante emner, som
kan fordre og understøtte udviklingen af børnene. Der forsøges, gennem disse møder,
at findes fælles fodslag og kommunikation, så det kan lette overgangen fra hjem til
institution. Der udformes blandt andet en folder vedr. søvn, som kan gives til nybagte
forældre. Ønsket er også, at pædagogerne besøger babycaféerne, så der kommer en
tidligere kontakt mellem forældre og dagtilbuddet.
Horsens Kommunes lingvist er pt. ansat hos Trygfonden, og vil gerne optage nye
videoer til undervisning i ”Vi Lærer Sprog”. Hun har rettet henvendelse til Dagtilbud
Brædstrup for at få dette i stand. På filmen vil være børn og personale fra Himmelblå.
Samtykke på dette vil sendes ud til relevante forældre.

Tak for denne gang til Mette Helene Clement Kudsk, Marie Holst Henriksen og Jane Lindby,
som træder ud af bestyrelsen.
Referent: Nicholas Bennike

