Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde
Mandag d. 29. august fra kl. 17:00 til 19:30
Børnehuset Langelinie
Deltagere: Line (Langelinie), Mette-Line (Østre Allé), Anne K(Skolestien, Næstformand), Stine
(Miniflint), Pernille (Dagplejen) , Ann, Dorthe, Jeanne
Afbud fra Mirna (Langelinie), Daniel (Dagplejen), Anne N
Emne

Form

Hvem

Ref

Bilag

Jeanne
1.

Nyt fra formanden

-

2.

Mette-Line er tilmeldt webinar udbudt
af FOLA vedr.
forældrebestyrelsesarbejdet
- Mette-Line opfordre til, at flere fra
bestyrelsen tager imod denne
Invitation
Opdatering af budget 2022
Fald i børnetal og betydningen af dette

Orientering

Mette-Line

-

Orientering

Dorthe

Budgetoverblik

Den personalemæssige situation
Ny-ansættelser i Midtbyen
Tur til Løveparken – lån af bus
Sommerferiepasning – Mette-Line
Referat

1

Budget:
Fald i børnetal betyder små børnegrupper, og vi sigter efter, at der er tre pædagoger, til alle de store børnegrupper.
Gennemgang af ny-ansættelser. På Østre Allé 1 har vi ansat Pia og Tina i børnehaven, samt Nikita i vuggestuen. På Østre Allé 5, er Winnie
ansat i tidsbegrænset stilling, så der er tre pædagoger på hver børnehavegruppe.
Vi er ved at renovere Grå Stue.
Pt ser det ud til, at vi har knap 500.000 kr. i plus, hvilket dog kan ændre sig.
Indkøb
Der er indkøbt nye barnevognsseler og højstole til vuggestuerne, grundet sikkerhedsmæssige anbefalinger
Ture med naturbussen


Fantastiske ture til Givskud Zoo, børnene var meget fascinerede, og snakker stadig om turene. Næste tema, i de integrerede huse bliver
trolde-tema, bl.a. med fokus på science.

Vi har, mulighed for, flere ture med naturbussen, både i vuggestuerne og børnehaverne.
Feriepasning
Feriepasning: Ca. mellem 20 og 28 vuggestuebørn tilmeldt. I børnehaven var der tilmeldt ca. 25 børn, men der mødte kun 10 børn op.
Ressourcerne, brugte det pædagogiske personale, til praktiske og administrative opgaver.
Mette-Line foreslog, en opstramning grundet det personalemæssige ressourcespild og madspild.
Forældrebestyrelsen vil lægge et forældrebrev på AULA, med opfordring til forældrene, om at være meget præcise, i forhold til tilmelding til
feriepasning. Med en præcisering af, at sommerferie og juleferiepasningen kun er for børn, hvis forældrene skal arbejde. Dagen efter Kr.
Himmelfartsdag, er ikke en lukkedag, men bestyrelsen opfordre til, at man kun benytter pasning denne dag, hvis man skal arbejde.
Det er endnu ikke bestemt, i hvilket hus juleferiepasningen tilbydes – det vil afhænge at pasningsbehovet.
3.

Evaluering af
Forældreaften på Kildegade Skole den 21. juni

Debat/dialog

Dorthe / Mette-Line

Referat
Evaluering af forældreaften: For få deltagere ifht. arrangementet, og i forhold til udgifterne. Evt. flytte mødet til tidligere på året.
Evt. et oplæg, til forældrene, omkring søvn (Dorthe eller børneergoterapeut)
Et ønske om en lille pjece - 10 punkter til en god søvn.
Et ønske om forældre- introduktion til neuro-affektive tilgang, samt nogle værktøjer til forældrene.
Overvejelser omkring Nussa-lege-eftermiddage, med tilmelding.
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Planlægge forældreeftermiddage med aktiviteter eks. Vuggestue/børnehave-sange.
Dagtilbud Midtby, har planlagt forløb, for medarbejderne, hvor vi fokuserer på børns leg og personalets legepositioner, kursus i september. Kobles
sammen med Susan Hart forløb om neuro-affektiv udviklingspsykologi.
Overvejelser omkring oplæg omkring Neuroaffektiv tilgang til forældrene – Dorthe overvejer et forældreoplæg – Pernille har tilbudt sparring, i
forbindelse med udarbejdelse af oplægget
Forslag om, at invitere forældrene med ind, til evt. morgensang / morgensamling
Bestyrelsen anbefaler, at Nye forældre i vuggestuen, introduceres til de børnetegn der benyttes. Samt sange, sendes videre til forældrene, i de
forskellige grupper.
4.

Opdatering på:
Forældrebestyrelsessammensætningen 2022 –
Status på sammensætning i Forældrebestyrelsen
Er alle kontaktoplysninger rigtige?

Dorthe/Mette-Line

Billeder sendes til Julie Hartmann
juh@horsens.dk
Referat

5.

Oplæg til gæsteplacering i Dagplejen

dialog

Dorthe

Bilag vedhæftet

Oplæg vedr. sovepolitikken i Midtbyen
Referat:
Børn fra Dagplejen, kan gæsteplaceres i Miniflint, eller i legestuens lokaler, med personale fra Miniflint. Vi kigger på barnets tarv, når vi gæsteplacerer.
Vi placerer, så vidt muligt, ikke barn hos dagplejer som 5. barn, hvis det er en længere gæsteplacering.
Vedr. sovepolitik: Ønsker lidt flere ideer til gode soverutiner. Og et afsnit omkring sovepolitik ifht. lidt ældre børn – det sørger Dorthe for.
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Et forældreønske:
Billeder af de medarbejder, der er på arbejde, den
pågældende dag – sættes op på døren til stuen

Mette-Line

Eventuelt

-

-

-

Billeder af de voksne på tavlerne på stuerne. At det er overskueligt for gruppens børn,
hvilke voksne, de er sammen med.
Besparelse på de 18 millioner er på hovedudvalgsmødet i aften.
Et af punkterne, er en mulighed for, at grunden hvor Miniflint ligger, skal bruges til
voksen-handicap-boliger. Vi afventer afgørelse, om børnene fra Miniflint, på sigt, skal
tilbydes plads i Sønderbro.
Et ønske om en ekstra gennemgang af økonomien.
Line fra Forældrebestyrelsen, vil undersøge nærmere, omkring ansøgning af Fonde
hos evt. Matas eller Nordea. Evt. ansøgning til nye ladcykler, solsejl, nye bord-bænkesæt.
Evt. fremadrettet et gen-kig i dagtilbuddets principper.
Et ønske om mere forældreaktivitet, f.eks. fastelavn, forældrekaffe, lege-eftermiddage,
hvor forældre, står for at arrangere, en del af arrangementerne.
Ønske om, at legestuen fortsat bliver brugt til fælles forældrekaffe for Dagplejen.
Forældrebestyrelsen forhører sig, om andre forældre i husene, vil deltage i et
Aktivitetsudvalg.
Et ønske om, at ugeplanen bliver lagt på Aula. Er glade for Nyhedsbrevene.

Indstilling
Direktionen indstiller, at
1. Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtager en endelig plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti, som sendes til
godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at en del af merforbruget skal afvikles i form af omlægning af kommunalt betalt kørsel til Spiren
og/eller afskaffelse af udvidet åbningstid i daginstitutioner. Den resterende del af merforbruget afvikles via en reduktion af dagtilbuddenes
ramme over enten 3 år eller 5 år.
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3. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at merforbruget afvikles som en reduktion af dagtilbuddenes ramme over enten 3 eller 5 år.
4. Byrådet tiltræder indstillingen fra Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Beslutning
Indstillingens pkt. 1: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog, at en del af merforbruget afvikles i form af omlægning af kommunalt betalt kørsel til
Spiren, og at den resterende del af merforbruget afvikles via en reduktion af dagtilbuddenes ramme over 3 år med bemærkning om, at udvalget
ønsker at følge effekten på normeringerne i daginstitutionerne løbende, og udvalget vil justere planen for afviklingen, hvis Horsens Kommune ikke
lever op til minimumsnormeringer.

Indstillingens pkt. 3: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens pkt. 4: Børne- og Dagtilbudsudvalget sender indstillingerne pkt. 1-3 til godkendelse i Økonomi og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller, at
1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2022 på 2 mio. kr. til opdatering af de fysiske rammer i Dagtilbud Søndermark, så der
sikres mere vuggestuekapacitet.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder.

Sagsfremstilling
Den positive befolkningstilvækst i Horsens Kommune giver anledning til stigende pasningsbehov generelt i kommunens dagtilbudsdistrikter. Det er
særligt vuggestuekapaciteten, som kommer under pres de kommende år. Det har givet anledning til at undersøge hvilke tiltag og bygninger, der
gennem mindre tilpasninger kan øge fleksibiliteten i anvendelsen og sikre flere vuggestuepladser.
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I forbindelse med at sikre tilstrækkelig vuggestuekapacitet i de kommende år, foreslår Direktionen, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 til
tilpasninger i daginstitutionen Børneuniverset, samt den tidligere vuggestue i Skt. Georges Hjemmet, som begge ligger i Dagtilbud Søndermark.

I Børneuniverset omfatter tilpasningen af den fysiske ramme, at der sikres yderligere puslefaciliteter. Dette kan etableres i et eksisterende toilet.
Vuggestuelokalerne i Skt. Georges Hjemmet har gennem de seneste år ikke været benyttet til daginstitution. Den fysiske ramme er godkendt til
formålet, og der kan gennem mindre opdatering af toilet, køkkenfaciliteter og ABA-anlæg skabes mulighed for at etablere tre vuggestuegrupper i
bygningen.
Den øgede vuggestuekapacitet er centralt placeret i Horsens og forventes at kunne benyttes til at imødekomme det stigende pasningsbehov i
Horsens, herunder det stigende behov, der opleves i Sydbyen. Desuden vedtog forligspartierne i budgetaftalen for 2022, at der skal etableres 12-18
handicapvenlige boliger i Østergade. Udvidelsen skal ske på den matrikel, hvor vuggestuen Miniflint i dag ligger. Miniflint er en del af Dagtilbud
Midtby, hvor befolkningsprognosen viser, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udfase vuggestuepladserne uden at have alternativ kapacitet, da
der ikke er tilstrækkelig ledig kapacitet i distriktet. Kapacitetsudfordringerne, der opstår ved udfasningen af Miniflint, kan der derfor imødekommes ved
at tilbyde plads i de nye vuggestuepladser i Distrikt Søndermark.
Sikringen af yderligere vuggestuekapacitet i Dagtilbud Søndermark bidrager dermed mere bredt til at mindske det samlede kapacitetspres, men
udfordringen i at sikre nok kapacitet til særligt vuggestuebørn er fortsat til stede. Der er derfor på trods af denne udvidelse også fortsat et behov for
yderligere kapacitetsudvidelse gennem etablering af daginstitution ved Campus.
Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.
Hvis I vil læse hele dagsordenen kan I gå ind på Horsens Kommunes hjemmeside under politik/udvalg/BD udvalg/ 29 august 2022.08.30.
Som I kan se skal sagen videre til Økonomi og Erhvervsudvalget samt Byrådet forventeligt i slutningen af september måned.
Når sagen er politisk færdigbehandlet i september, vil I få yderligere information
Hvis Byrådet følger indstillingen vil der blive udarbejdet en proces – og kommunikationsplan og I vil løbende blive informeret
I forhold til Dagplejens Legestuen og gæsteplacering er hensigten at Børnehuset Østre Alle 1 vil blive benyttet. Når alt er politisk på plads i september vil jeg den 8.
november inviterer jer alle op for at se Børnehuset Østre alle og lokalet som dagplejen vil komme til at benytte. Alle dagplejer og medarbejdere er orienteret om den
mulig ændring.
Næste Forældrebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. november afholdes i Børnehuset Østre Allé 1
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