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Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 19/11 2020 

kl. 17.30 – 20.30  

Til stede: Michael, Hans-Jørgen, Monica, Dennis, Rikke, Claus, Anne Mette og Henrik 

Afbud: Randi, Rikke, Lonni 

På Programmet 

1.    Orientering v/ Henrik om: ”Budget 21” – ”mange børn i alle grupper vinter/forår”, 

hvordan klarer vi det? – ”processen mod lavere børnetal i alle grupper”. Det hele hænger 
sammen. 

Vi arbejder nu aktivt med planerne om at mindske antallet af børn i alle børnegrupper. Det 
er en årelang proces vi her er påbegyndt, men vi forventer at se virkningen først i 

vuggestuen her til foråret. I børnehaven har vi pt. nogle meget store årgange, og det vil 
vare nogle år før vi kan se børnetallet stabilisere sig på et noget lavere antal. Det er meget 

vigtigt at tage forbehold for befolkningsudviklingen i kommunen, da det kan blive 
nødvendigt at holde det børnetal vi kender i dag, hvis der er behov for det. Det er den 

præmis vi er gået ind i processen på. 

Budget 21 er på vej, og ikke overraskende har ovenstående proces konsekvenser for vores 

økonomi. Vores budget hænger nemlig nøje sammen med det antal børn vi har indskrevet 
henover året. Ellers er budget 21 friholdt for besparelser. Det er pt. uvist hvad 

udmøntningen af Finansloven vil tilføre os i det kommende år. Det er et meget stort 
usikkerhedsmoment. 

Vi står derfor med et ikke usædvanligt - men dog temmelig vanskeligt regnestykke; På den 

ene side er det nødvendigt at vi overholder budgettets rammer, på den anden side ønsker 
vi en ordentlig personaledækning i de løsninger vi sætter i værk og gode forhold for 
Skovbørnehusets børn. Og det er alt sammen svært at forudsige. 

Vi har fortsat mange børn indskrevet det næste halvår og i børnehaven hele 2021 og vi har 

fundet nogle gode løsninger, så det ikke bliver for stort et problem. 

Vi ved nu, at vi opretter en 5. vuggestuegruppe jan – marts med 13 børn i, fordi der ikke 

er ordentlige forhold i børnehaven, som vi kan modtage dem i. Aftalerne omkring gruppen 

er på plads. 

Til foråret kommer vores ældste børn i ”Forårslejren” – en velkendt løsning vi har haft 

meget glæde af i en årrække. Hvordan det konkret bliver ved vi ikke endnu. 

2.    Workshop; ”Er der er bedre måde at opdele børnegrupperne på, end den vi har nu? ” 

Vi kæmper med en ubalance imellem antal vuggestuebørn og børnehavebørn. Ideelt set 

skal forholdet være 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehavebørn. Hos os vil det ideelle altså 

være 3 vuggestuegrupper og 6 børnehavegrupper. Det er bla. det, der giver os problemer 
og gør, at vi i perioder ikke har plads til alle børnehavebørn og må ud i løsninger som 

Forårslejr og den slags. Løsningen med Forårslejr er ikke dårlig, men det er bedre at lave 
Forårslejr fordi man har lyst til det og ikke fordi at man er nødt til det. 

Bestyrelsen har påtaget sig opgaven med at ”ryste posen og hviske tavlen ren” og stille sig 
selv spørgsmålet. Hvis nu vi begynder forfra og siger; Vi har 9 grupperum og 150 børn - 

hvordan kan vi bedst fordele dem? Hvilke parametre skal vi vurdere ud fra? 
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Vores arbejde mundede ud i 5 forskellige scenarier ud over den model vi har nu, men flere 

kan komme til. Vi har tænkt frit, uden at lade os begrænse af andet end de fysiske rammer 
og et ønskværdigt børnetal – derfor er nogle scenarier også vidtgående mens andre er 

nuancer af det vi har i dag. Nu er vi gået i tænkeboks indtil næste møde. 

Der ud over talte vi også om hvilke tiltag vi kan sætte i værk, for at komme godt igennem 

vinter og forår med de mange børn i grupperne. Bl.a. hvordan vi i højere grad kan bruge 

bussen og de gode uderammer vi har. 
 

Workshoppen skal ses som begyndelsen/startskuddet på en længere og grundig proces – 
hvor blandt andre hele personalegruppen og forældregruppen skal/kan involveres. Vi 
forestiller os at bestyrelsen vil vende tilbage til opgaven mange gange og at bestyrelsen 

har en meget væsentlig rolle i behandling og formidling af proces og resultat. 
 

Omkring hvem der i sidste ende tager beslutninger om hvad, gælder følgende: (Jf. 

styrelsesvedtægterne) 

Formelt ligger beslutningskompetencen for en eventuel omorganisering og hvilken model 

der vælges hos ledelsen. Center for Dagtilbud skal orienteres. 

Bestyrelsen – forældre og medarbejdere – skal beslutte principperne for organiseringen i 

huset og gerne også indstille et eller flere forslag, som de vil anbefale og bakke op om. 

 

Evt. 

 Henrik har modtaget besked om, at en udvidelse af Valmuevej og Rosenklidevej nu 

er projekteret, og kan forventes sat i værk sidst i 2021. 

 Skovbørnehuset har modtaget fuld dækning for de ekstraordinære Corona-udgifter 

vi har haft i år. Beløbet er på 218.000,- kr. 

 

Referent: Henrik 

 

 


