Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Distrikt Måløvhøj.
Dato: mandag den 2. september 2019
Fraværende: Anne Sofie samt Stine.
Referent: Jette
1. Godkendelse af dagsordenen samt referat fra mødet den 23. maj 2019.
Godkendt
Tilføjelse til dagsordenen:
 Generel besparelse på bevillingsrammerne i hele kommunen.
 Høring vedr. omprioriteringspuljen til budget 2020. der er inden mødet fremsendt
bilag til disse punkter.
2. Opfølgning fra sidste møde
Fremgår af dagsordenen.
3. Nyt fra formanden
Intet nyt.
4. Nyt fra ledelsesteamet
 Nyt vedr. ledelsessituationen i Fregatten.
Rasmus Christiansen er tiltrådt som pædagogisk leder i Fregatten 1. august.
Rasmus har tidligere været ansat på BFO Skovlunde skole som pædagogisk leder.
Rasmus er kommet rigtig godt fra start og alt tyder på, at det grundige arbejde i
forbindelse med ansættelsen har betydet et godt match i Fregatten, men også i
ledelsesteamet.
 Nyt vedr. proces omkring udarbejdelse af læreplan.
Der er udarbejdet marsterplan for arbejdet, denne er dog blevet revideret grundet
udfordringer i forbindelse med kompetenceudvikling for medarbejderne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 8 pædagoger, to pædagogiske ledere
samt undertegnede der vil være tovholdere i processen og udarbejdelsen af
læreplanen.
Der afholdes en kompetenceudviklingsaften for alle medarbejdere i distriktet onsdag
den 2. oktober.
Lørdag den 26. oktober 2019 afholdes en fælles uddannelsesdag med temaet ”hjerne,
leg og dannelse”, med et forskningsbaseret udgangspunkt. Desuden et oplæg om de
voksnes rolle i børns leg: ”hvordan kan leg kvalificeres i det pædagogiske
læringsmiljø?”.
Forældrebestyrelsen vil i den nye bestyrelsesperiode blive inviteret ind i processen
omkring udarbejdelsen og derved aktivt få mulighed for, at bidrage og kvalificere
læreplanen.
Deadline for udarbejdelsen er august 2020



Hvem er på valg til kommende forældrebestyrelse? Er der nogen der ønsker
genvalg?
På valg:
Mette Thygesen (Kærlodden)
ønsker genvalg
Anne Sofie (Fregatten)
ønsker genvalg
Charlotte Ahlgren Særvoll (Søndergården)
flytter ud af kommunen og
fratræder derfor
Heidi Gomoll (Måløv by)
ønsker ikke genvalg da hendes
barn skal på BFO til maj
Kristine Wifstrand (Stjernehøj)
fratræder
Ikke på valg:
Mickey Stampe Qvistgaard (Måløv by)
Bolette Skive (Fregatten)

valgt for 1 år
valgt for 1 år

Det betyder, at der på forældremødet i oktober skal vælges:
2 repræsentanter fra Stjernehøj
2 repræsentanter fra Kærlodden
2 repræsentanter fra Søndergården
1 repræsentant fra Fregatten vælges for 2 år
1 repræsentant fra Måløvby, vælges for 2 år
Desuden skal der foretages valg til alle husråd.
5. Nyt fra Stine (BSU)
Stine var ikke tilstede
6. Budget
 Orientering vedr. budget/ forbrug
Jette gennemgik budgettet og forudsætninger der lægger til grund for nedenstående:
Samlet overskud på lønrammen:
2.597.000 kr.
Samlet underskud på Flexbudgettet: 1.680.000 kr.
i alt:
917.000 kr.
Oplæg omkring nødvendige foranstaltninger:
Grundet sikkerhedsmæssige foranstaltninger ønskes etablering af
- nyt klatrestativ i Stjernehøj,
- udbedring af svellekant i Kærlodden
- opfyldning af faldunderlag i Søndergården.
- desuden etablering og udskiftning af opvaskemaskine i Måløv By.
- Samt udgift til uddannelsesdag,
en samlet og nødvendig udgift på 404.000 kr. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
Der arbejdes stadig på en ansøgning til legepladspuljen, så et tilskud
ca. 150.000 kr. kan imødekommes. Der er tvivl om, hvorvidt midlerne fra
legepladspuljen er reduceret eller helt sparret væk.



Flex hvordan ser børnetallet ud?
Samlet for hele distriktet, mangler vi på nuværende tre vuggestuebørn samt 48
børnehavebørn svarende til en udgift på 242.938 kr. pr mdr.
Over året er der kun to mdr. vi har haft flere børn indmeldt end normeringen
tilskriver. Dette er årsagen til, at vi samlet forventer et underskud på ca. 1.680.000
kr. med mindre der kommer flere børn til.

7. Input fra husrådene
Ønske fra Charlotte fra Søndergården om drøftelse af:
 Hormonforstyrrende stoffer / indeklima i dagtilbud og luftforurening.
Jette tilkendegav, at der i Ballerup kommune er udarbejdet en indeklimaundersøgelse
som bestyrelsen er blevet forelagt. Denne er prioriteret og implementeret.
Vedr. hormonforstyrrende stoffer arbejdes der målrettet på at sikre disse ikke
forekommer i børnehusene. Indkøb foretages gennem indgået indkøbsaftaler, hvor
netop disse aftaler er sikret godkendelse. Ledelsesteamet har efter henvendelsen og
presseomtale i andre dagtilbud skærpet opmærksomheden på problematikken.


Politik for at undgå pædofilsager.
Jette orienterede om Ballerup kommunes handlevejledning ved mistanke, bekymring
eller viden om seksuelle overgreb på børn og unge. Herunder beredskabsplan og
ansvarsområder for beredskabsteamet.
Endvidere en redegørelse for hvorledes vi lokalt i børnehusene sikre et åbent og
gennemsigtigt miljø for bedst muligt at kunne forbygge hændelser.

8. Generel besparelse på bevillingsrammerne i hele kommunen.
Der er udfordringer i forhold til, at overholde kommunens samlede serviceramme, grundet
stigende udgifter på voksen- / handicapområdet, familieområdet og specialundervisningen;
også kaldet specialiseret områder.
Der skal samlet findes 12. mio. kr. via centrale besparelser. – Heraf 6. mio. kr. via
rammebesparelser.
Konkret betyder det en besparelse på rammekontoen (børnerelateret ramme) for Måløvhøj
distriktet på 161.045 kr. i indeværende år.
Stor utilfredshed, frustration og afmagt i bestyrelsen ved endnu engang at opleve mangelfuld
styrring af centrale budgetter.
9. Høring vedr. budget 2020, omprioriteringspuljen.
Længere drøftelse, specielt omkring rengøring og indgåelse af nye forringede rengørings
standarter.
Vil det få betydning for rengøringen i børnehusene?
Desuden en længere drøftelse af begrænset pris – og lønfremskrivning.
Kan betyde en reducering af medarbejdere, men kan også implementeres igennem
justeringer eller begrænsninger af varekøb. Hvad bliver konsekvenserne af dette?????
10. Punkter til næste møde som afholdes den 19. november 2019, i Kærlodden.
 Præsentation og konstituering af ny bestyrelse
 Erfaringsudveklinger fra husrådene om forældreaktiviteter, samt nyt fra husrådene.
 Er der nyt vedr. besparelser?
 Ny møderække

