Dagtilbud Sydøst
Referat for bestyrelsesmøde for dagtilbud Sydøst
d. 01.09.2022 kl. 18:00 -20:00 i børnehaven Tryllefløjten

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Er udsendt til godkendelse og godkendt.
2. Budget er vedlagt. Som det fremgår er vores underskud øget. Vi er stadig ikke blevet godtgjort de
store udgifter, som vi har haft med både udbygninger og skader. Jeg satser på at dette sker inden
udgangen af året. Det er til politisk behandling. Vi har stadig et overforbrug af personaletimer/løn.
Dette bliver tilpasset i løbet af efteråret. Dog når vi ikke at udligne dette underskud, men får vi
bogført de ovenstående udgifter, så holder vi os indenfor de +/- 5 % som Randers-modellen
foreskriver.
Der er bekymring for om normeringen bliver ringere i vintermånederne. Dette bliver de ikke, men de
bliver hellere ikke højere, før vi går ind i januar, hvor minimunsnormeringen tildeler flere midler.
Orientering/drøftelse 15 min.
3. Meddelelser imellem lederteamet og bestyrelsen. Orientering/drøftelse 60 min
a. Præsentation af ny vuggestue afdeling/letbyg i Tryllefløjten
Vi tog en tur rundt i Tryllefløjten, både den gamle børnehavedel, den nye vuggestuedel samt
legepladsen.
b. Jeg har vedlagt nyhedsbrevet denne dagsorden. Som der står, så arbejder ES (Ejendomsservice)
på opmåling og mulige ombygninger for at skabe pladser til flere børn. Her har Skovdalen en
meget høj prioritet, idet den nye vuggestuebørn kræver flere børnehavekvadratmeter, når de
alle bliver 3 år.
Vi drøftede de planlagte udvidelser i Dagtilbud Sydøst og især den godkendte ombygning af
Skovdalen. Denne løser 2 problematikker. Dels giver den plads til flere børnehavebørn i SØ og
dels giver den plads til husets egne vuggestuebørn, som de når børnehavealderen. Det vides
ikke hvornår opstart er, dog er vi klogere af skade og lægger vægt på en ordentlig planlægning
ift husets personale, sådan at den daglige drift forstyrres mindst muligt.
c. MED ønsker at kostpolitikken bliver opdateret. Den er på MED møde d. 25.8. jeg videresender
deres tanker og forslag efter dette møde.
Der var konstruktive forslag til kostpolitikken og den revidere udgave blev vedtaget. Den
vedlægges her med referatet og sættes på vores hjemmeside.

4. Punkter overfør fra forrige møde: drøftelse 25
Møderække for resten af året
årets sidste møde er d. 16.11.22. Der er sendt kalender invitation ud om dette.

Dagtilbudsleder

Connie Schacht Jørgensen – conniesj@randers.dk – 2979 8685

Dagtilbud Sydøst

Dagtilbud Sydøst
Opsamling på møde om kapacitet. Incl. Resultat af kapacitetsanalyse samt fortolkning.
Der er i kalenderinvitationen vedlagt referat fra børn og unge udvalg om dette.

5. Punkter til næst komne møde:
Ingen punkter. Der kan sendes til mig indtil d. 01.011.22
drøftelse 10 min
6. Evt. 5. min
7. Oprydning 5 min
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