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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 15/9 2020
Deltager: Henrik, Anne Mette, Randi, Claus, Rikke T., Michael, Hans-Jørgen, Monica og
Dennis
Afbud: Rikke A. og Lonni
Referent: Anesa
Gensidige orienteringer og punkter fra bestyrelsens medlemmer.



Velkommen til Rikke Thybo der - som den eneste opstillede - nu er valgt til
bestyrelsen.
Hvad skal det kommende år bruges på i bestyrelsesregi?

Bestyrelsen har fokus på hvordan den aktuelle Corona-krise har betydning for
Skovbørnehuset, og hvordan den kan komme til at sætte rammen for det kommende
arbejde i bestyrelsen. Vi debatterer hvordan vi bedst kan ruste os, og et forslag der finder
opbakning er, at vi udarbejder en plan – et beredskab - i forskellige grader. En plan som vi
kan rulle frem og tilbage i, alt efter hvor alvorligt situationen udvikler sig.
Se også længere nede i referatet.
Personalet orienterer om det udviklings arbejde vi har pt; den fornyede eksperimenterende
praksis og LæseLegs-projektet.
LæseLegs-projektet er et forskningsarbejde i sproglig indsats, som vi deltager i. Arbejdet
foregår i tre børnehavegrupper og er bygget op omkring en indsats gruppe (børn der
deltager i sprogindsatsen) og en kontrolgruppe (Børn der deltager i projektet men ikke i
sprogindsatsen). Det vi på sigt vinder, er en faglig tilegnelse af en værdifuld metode for
sprogarbejde, som vil komme alle til gode. Indtil da er det et vilkår, at det ikke
nødvendigvis er de børn der har mest brug for det, som også deltager i den sproglige
indsats. De må ”nøjes” med den sproglige indsats som huset pt. tilbyder.
 Fornyet hjemmeside.
Fornyet hjemmeside er på vej, som Monica fra bestyrelsen arbejder med, og den kommer
snart.
Orientering fra Henrik


Budgethøring

Nyeste prognose for børnetallet viser en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2024 end
tidligere forventet og det har betydning for kommunens overordnede budget i perioden
2021-24 – og dermed også for Skovbørnehusets.
I budgetforslaget er der ikke indregnet besparelser på dagtilbudsområdet. Men en
nedskrivning af børnetallet som konsekvens af lavere befolkningstal i kommunen, vil
betyde et mindre budget i Skovbørnehuset.
På baggrund af debatten udarbejder Henrik et høringssvar på Bestyrelsens vegne. (Dette
er medtaget som bilag
(Der er efter mødet fremkommet et tillægsforslag der bl.a. anbefaler en generel
nedskrivning af de enkelte enheders budget på 3 %. Det vil for os betyde 350.000 mindre i
vores budget)


Husets aktuelle økonomi samt punktet ”Uens- og store børnegrupper”

Vi må forvente et underskud igen i år. Underskuddet opstår bl.a. fordi vi ikke har modtaget
det antal børn der var udsigt til, ved årets start. Henrik har en plan som kan forbedre
husets økonomiske situation og som er lavet i samarbejde med økonomiafdeling i Slagelse
Kommune.
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Planen omfatter også at sigte mod et lavere antal børn i grupperne – i første omgang i
vuggestuen. Det er et stort fælles ønske fra personalet, bestyrelsen og ledelsen, at antal
børn i vuggestuegrupperne kan reduceres til 12 – 13 børn. Sidenhen noget tilsvarende i
børnehavegrupperne. En konsekvens heraf er, at medarbejderstaben skal reduceres
tilsvarende. Dette skal planen også rumme.
Inden vi når dertil, skal vi først igennem en periode jan – juni, hvor vi i de første tre
måneder, ikke har plads i børnehaven til de børn fra vuggestuen der ellers skulle videre
hertil. Vi har derfor særligt mange børn i vuggestuen. De efterfølgende tre måneder har vi
særligt mange børn i børnehaven. Alt dette skal planen også rumme gode pædagogiske
løsninger på.


Vores arbejde med Corona beredskabet, ”Den Fornyede Praksis” og
Sikkerhedsprocedurer.
Hvad gør vi når/hvis Coronaen rammer Skovbørnehuset…?

Bestyrelsen vil gerne vide hvad der sker hvis lukning af institutionen bliver nødvendig igen,
hvem af børnene prioriteres til pasning. Hvad hvis medarbejderne bliver smittet osv. Vi er i
det hele taget bekymret for Corona udviklingen og hvordan det vil påvirke vores hverdag.
Der er meget detaljerede retningslinjer for hvordan institutionen skal forholde sig ved ét
eller flere tilfælde af positivt testede børn/medarbejdere.
Kommer det dertil, at man af hensyn til smittefare, bør lukke hele eller dele af
institutionen, er det en sag som kommunens beredskabsgruppe træffer afgørelse i. Det er
altså ikke ledelsen eller bestyrelsen der træffer den beslutning.
Der er opbakning til at bestyrelsen og personalegruppen i samarbejde udarbejder opslag
om forældrenes forpligtigelser i Corona-beredskabet. Bestyrelsen samt personale vil gerne
stå sammen om dette.
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 19/11-20, kl.17.30-20.30.
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Bilag: Høringssvar
Bestyrelsens forældre og medarbejdere har sammen udarbejdet følgende
høringssvar for Skovbørnehuset, Valmuevej 27 Slagelse:

Bestyrelsen konstaterer at der i budgetforslaget ikke lægges op til forringelser på
dagtilbudsområdet, hvilket vi finder er meget positivt.
Vi konstaterer at man i budgetforslaget forholder sig til et forventet faldende børnetal i
kommunen og i den forbindelse budgetterer med en reduceret udgift til
dagtilbudsområdet. Det er dog vigtigt for os, at det politisk præciseres at ”Pris pr.
plads pr. enhed” ikke ændres.
Bestyrelsen er bekendt med at der i ”PUI” er trange økonomiske tider og
personalestaben reduceres. Bestyrelsen er orienteret om at det kan mærkes i
dagtilbuddene/i Skovbørnehuset og at det har konsekvenser for de børn og familier
som PUI er til for.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke et håb om, at eventuelt frigjorte midler i budgettet,
tilføres dette område.
Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne udtrykke et ønske om, at der - både politisk og
administrativt - til stadighed arbejdes på at tilføre midler til de borgernære områder
fra de administrative lag i kommunen, i det omfang det overhovedet er muligt.
Bestyrelsen begrunder sit ønske med vigtigheden af, at det helt basale gode daglige
arbejde får de bedste muligheder for at kunne udføres.

På bestyrelsens vegne
Michael Bech Skovgaard
Formand

