
Referat 
Dagtilbudsbestyrelse 
Onsdag den 16. Marts 2016 
 

1. Referat fra den 5. Januar 2016 godkendt. 
 
2. Nyt fra formanden 
 
    Evaluering af Kvalitetssamtale. 
     Oplevelse af god konstruktiv dialog med områdechef om Kvalitetsrapportens 

     resultater. 
 
     Analog til digital information. 

     Der pågår en høring frem til bestyrelsesmødet i Maj internt i Beder Dagtilbud om vi  
     pr. én bestemt dato skal gå fra analog (papirform) til udelukkende digital  

     information via Børneintra. 
 
     Dialogmøde med Rådmanden – torsdag den 19. Maj.  

     Tema for dialogmødet er  ”Den reviderede Børne- og ungepolitik”. 
 

 
3. Orientering : Regnskab 2015 
 
    Følgende materiale blev gennemgået : 

 
 Regnskab  2015 – Beder Dagtilbud kommer ud af 2015 med et samlet 

underskud på  1.619.286 kr. – 6,0% af den samlede sum ( 28.202.294             
mio.). 

 Oversigt over hver afdeling. 

 Belægningsprocenter og børn 2015. 
 

      

     Følgende materiale blev gennemgået budget 2016. 
 Budgetudmelding for 2016. 

 Børnetalsudvikling i 2016 ud fra KMD INSTITUTION 
 Prioriteringer i budget 2016. 

 
 

4. Principper for budget 2016 godkendt.  
 
    Udfordringer i 2016 : 

 Reduktion af akkumuleret underskud. 
 Dalende børnetal i børnehavegrupperne. 

 Byrådsbeslutning : Effektivisering på 3% 2016-19. 
 Byrådsbeslutning : Besparelse 2016-19 (Regeringens omprioriteringspul-

je) 



 Byrådsbeslutning : Administrative fællesskaber pr. 1.juli. 
 Byrådsbeslutning : Reduktion af sygefraværet i Beder Dagtilbud med 0,5% om 

året. 
 Implementering af digitalt dialoghjul og digital sprogvurdering. 

 

     SKAL-opgaver 2016 :  

 Reduktion af akkumuleret underskud : 300.000 kr.. 
 2 Pædagogisk assistent-elever/år. 
 Dagplejelageret : 1.100 kr./dagplejer 

 Digital fremmøderegistrering : 2931,00 kr./afdeling 
 

 

     Strategiske initiativer 2016/18 : 

 

     Udviklingspunkt : Styrkelse af børnenes forudsætninger. 
     
 

 Kompetenceudvikling i forhold til barnets motoriske og sansemotoriske 
udvikling. 

Uddannelse af 2 krop og bevægelsesvejledere. 
Udarbejde funktionsbeskrivelse for krop og bevægelsesvejledere. 
Uddannelse af krop og bevægelsespædagoger. 

Uddannelse af alle medarbejdere. 
”Løft og Leg”. 

 
 Fortsat kompetenceudvikling i forhold til robusthed : Impulsstyring, 

selvkontrol, vedholdenhed. 
At barnet er renlig når det fylder 3 år. 
Italesættelse af legens betydning for barnets udvikling. 

 
 Barnets tidlige sprog. 

Forældreinddragelse. 
Tæt samarbejde med læsevejleder (Beder skole) og sprogvejledere. 
Den sprogfaglige vejledning fra PPR og LU vil blive mere tværfaglig. 

 
 Digitalisering : Digitalt dialoghjul og digital sprogvurdering. 

 

 Sundhedscafè 2 gange om året – sundhedsplejerske og pædagog – i den 

         enkelte afdeling. 
 
      

    Udviklingspunkt :  
    Etablering af nye tilbud til styrket forældresamarbejde. 

 
    Tilsynspunkt :  

    Nedbringelse af akkumuleret underskud – 300.000 kr. 
      
         Status : Regnskab  2015 
    Beder Dagtilbud kommer ud af 2015 med et samlet underskud på  1.619.286 kr. – 



    6,0% af den samlede sum ( 28.202.294  mio.). 
 

    Mål : 
     

 At de akkumulerede underskud reduceres med 300.000 kr. i 2016 og 300.000 

kr. i 2017. 
 

 At tilpasse personaleressourcer i forhold til antal indskrevne børn. 
 

 At den enkelte afdeling ikke oparbejder underskud i 2016. 
 

    Den ønskede effekt/resultater : 
 

  At den enkelte afdeling ikke oparbejder underskud i 2016. 

 At tilpasse personaleressourcer i forhold til antal indskrevne børn. 
 At de akkumulerede underskud reduceres med 300.000 kr. i 2016 og 300.000 

kr. i 2017. 

    
    Ydelser/handlinger : 
       

      Bekkasinen  Ledelsestid reduceres fra 37 til 34 timer/uge. 

      Bekkasinen  Èn udpegning til Udviklingspolitikken 
 

     Amaliegården  Ingen pædagogisk assistent ansat fra medio Marts. 
     Amaliegården  Omorganisering – vuggestue-, mellem- og storegruppe. 
 

     Dagplejen Beder/Malling Ledelsestid reduceres fra 34 til 30 timer/uge. 
 

     Grønnebakken  Abonnement på grønne planter opsiges (6000 kr/år) 
 
     Himmelblå  Ledig pædagogstilling genbesættes ikke. 

 
     Beder Dagtilbud  : Ophør af 3 timer/uge til inklusionsvejleder. 

 
     Bymosen og Bekkasinen : Fælles ledelse BE og BY pr. 1. august 2016. 
                                               Børnetid omkonverteres fra pædagog til medhjælper 

                                               timer. 
 

 

5. Orientering : Høring af forslag til alternative besparelser. 
 
     Forligspartierne har aftalt, at fritidstilbuddet til børn i 4. klasse skal være fritids 
     klub i stedet for SFO. Forligspartierne har endvidere aftalt, at på Børn og Unge  

     området skal der findes alternative besparelser i stedet for forslaget om tidligere 
     børnehavestart. 
 

     Forslagene er følgende : 
 Nedlæggelse af tværfaglig enhed. 

 Ingen lokale innovationsmidler. 



 Etablering af byggetekniske fællesskaber. 
 Øget brugerbetaling på Sahl Lejrskole. 

 Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO. 
 
     Høringsfristen er den 6. April. Lotte laver forslag til høringssvar og rundsender til 

     godkendelse 

 

 

6. Punkter til næste møde. 
 
    Punkter på dagsorden tidssættes. 

 

     Analog til digital information. 
     Der pågår en høring frem til bestyrelsesmødet i Maj internt i Beder Dagtilbud om vi  

     pr. én bestemt dato skal gå fra analog (papirform) til udelukkende digital  
     information via Børneintra. 
 

     Valg kostordning/ikke kostordning i Beder Dagtilbud. 
 

     Ny revideret børne- og ungepolitik. 
 
 
 

 


