Referat fra områdebestyrelsen.
Torsdag den. 27 juni 2019
MØDE NR.: 2 i områdebestyrelsen 2019/2020
ORDSTYRER: Marc
REFERENT: Hanne
Fraværende: Henriette, Sisse.
Pkt. 1

Besøg af områderådgiver
Ditte Fribæk.

Pkt. 2

Dagsorden gennemses og
godkendes

Godkendt
Ekstra punkt til dagsorden: Søskende fordel i
daginstitution og dagpleje.

Pkt. 3

Orientering fra
områdelederen

MG informerede om at Mette Lindkjær nu er
startet. De har bla. været på tur rundt i vores
område og MG har et meget positivt indtryk af
den nye chef.

Der er syv områderådgiver tilknyttet hver sit
skoledistrikt som er ansat ved SSP &
forebyggelse. Alle har en baggrund som
socialrådgiver og har en bred erfaring inden
Ditte fortæller om sine
arbejdsopgaver og i kan stille for deres fag med fokus på børn og unge.
Formålet med områdegiverne er tidlig
spørgsmål.
forebyggende indsats. Den vigtigteste opgave
de har, er at bygge bro mellem de
mennesker, der findes i det familiære og
professionelle netværk rundt om børnene og
de unge. Alle kan søge rådgivning hos
områderådgiverne – både børn, unge,
forældre og fagpersoner. Der journaliseres
ikke. Arbejdet bygger på værdier som tillid,
forståelse og respekt og med afsæt i at lytte,
sparre og rådgive.

Ny chef
Ghetto plan
Legepladser

Byrådet har nu godkendt ansøgningen om
dispensitation i forhold til ghettoplanen og er
nu sendt til videre behandling i Børne- og
Socialministeriet. Man forventer svar i
september. Gives der ikke dispensitation er
det politikerne der skal sikre hvordan børnene
skal passes fra 1. januar 2020 i Valmuen og
Kvaglund.
MG informere om det nye obligatoriske
læringstilbud til 1 årige. På baggrund af
regeringens ghettoplan indarbejdes pr. 1. juli
2019 et krav i Dagtilbudsloven om obligatorisk
læringstilbud til 1-årige børn i udsatte

boligområder, som ikke er indskrevet i et
dagtilbud. (Bilag 1)
Der er givet byggetilladelse til:
• Kvaglund – to legehuse.
• Valmuen – to gynger i vuggestuen.
I uge 28 starter bolig selskabet op med
renovering af tagene på institutionen i
Kvaglund hvor også ventilationssystemet vil
blive udskiftet.
Valmuen har deltaget i et projekt (Baseline)
omkring tidlig opsporing/ ordblindhed. Den
afsluttende rapport er ved at blive udfærdiget.
Kvaglund: 3 pædagoger har sagt deres stilling
op og en gået på pension. Der er slået 4
stillinger op. To pædagoger og to medhjælper.

Kahytten bliver pilot institution for opstart af
AULA og starter derfor op, før de andre
afdelinger. AULA skulle gerne blive en
nemmere og mere brugervenlig løsning/
platform til kommunikation med personale,
forældre om livet i dagtilbud og skole. I
forløbet med opstart vil Kahyttens bestyrelsen
måske blive inddraget.
Efter udsendelse i tv er den samlet
tilsynsrapport for børn og dagtilbud behandlet
politisk (bilag 2). Institutionernes
tilsynsrapporter ligger på hjemmesiden.

Pkt. 4

Budget
Gennemgang af budget og
forbrugt til dato. Information
om forventninger til
kommende
budgetforhandlinger.

Budget fremlagt. MG er ikke bekymret over
økonomien i området. (Bilag 3).

Læreplansarbejdet
Hvordan var det at deltage.
Hvordan ser det fremtidige
arbejde ud. Hvem tog med i
grupperne.

3 bestyrelsesmedlemmer deltog. En
tilbagemelding.

Områdelederen har samlet sendt forslag ind til
mulige besparelser. Der kan ikke spares mere
på driften. Alt har stået lidt stillet på baggrund
af regerings skiftet og byrådet har derfor også
besluttet at udskyde deres budget
forhandlinger for 2020 indtil den nye regering
var på plads.
Vi afventer svar…

Pkt. 5

•
•
•

Fint at deltage.
Svært at sætte sit præg på.
Fag ord mm.

Vil i deltage igen.

•

Deltager i de næste møder.

Pkt. 6

Nyt fra/til forældrerådene

Pkt. 7

Kvaglund: Holdt sommerfest.
Kahytten:
Valmuen: Holdt besøgsdag samt Royal løb.
Tjærborg: Holdt Bedsteforældredag.

Høring – B&U politikken.
MG laver udkast til høringssvar og sender til
godkendelse i bestyrelsen.

Pkt. 8

Nye former for forældre
samarbejde. Hvordan kan vi
kommunikere bedre med
forældre i institutionerne?
Er der mulighed for
inddragelse?

Kort drøftelse. Et punkt der skal arbejdes
videre med i bestyrelsen.

Pkt. 9

Søskende fordel i
daginstitutioner og dagpleje.
(Tillæg til dagsorden)

Ser fornuftig ud.

Pkt 10

EVT.

Ingen havde noget.

