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Bilag 4 - Kommentarer fra forældrebestyrelser og Sektor-MED Dagtilbud
Nedenfor følger kommentarer fra forældrebestyrelserne for Område Øst, Område Vest og
Område Nord samt Sektor-MED Dagtilbud til ”Forslag til områdeinddeling på
dagtilbudsområdet fra januar 2020”.
Kommentarer fra forældrebestyrelsen for Område Øst
Forældrebestyrelsen ved Område Øst dagtilbud har ved møde den 26. februar 2019 gennemgået det
fremsendte forslag.
Bestyrelsen har valgt at fremsende følgende kommentarer:
Forældrebestyrelsen drøftede og gennemgik det fremsendte forslag og gav udtryk for at det var godt,
at der blev bevaret mest muligt af den nuværende struktur.
Der blev givet udtryk for, at det måtte give en del mere arbejde for de to områdeledere, som skulle
føre strukturen videre.
Der var bekymring i forhold til om det ville påvirke feriepasningen i negativ retning, så det ville blive
mere vanskeligt for flere forældre at aflevere sine børn, når afstandene blev så store. Det var et
bemærkningspunkt, at man politisk burde prioritere flere midler til feriepasningen, så der var mulighed
for at holde flere børnehuse åbne i ferieperioderne. Især i forhold til det ene områdes store fysiske
afstande.
Bestyrelsen havde ikke yderligere at kommentere til det fremsendte forslag, idet bestyrelsen gav
udtryk for, at de umiddelbart ikke tænkte at det ville påvirke den daglige praksis for børn, pædagoger
og forældre – men at det mere var på lederplan der kunne blive forandringer.

Kommentarer fra forældrebestyrelsen for Område Vest
Bestyrelsen i område vest behandlede, på sit møde den 7. februar, forslag til områdeinddeling på
dagtilbudsområdet fra 2020.
Bestyrelsen konstaterer at det er det nuværende Område Vest der deles i henholdsvis Område 1 og
Område 2. Kriterierne der er valgt, finder bestyrelsen er gode og deraf følger opdelingen af Område
Vest, som en fornuftig konsekvens.
Yderligere kommentarer:


Økonomi. Af forslaget fremgår det at Børnehuset Kingo, Børne- og Ungehuset Lundergård og
Børnehuset ved Kilden skal være en del af Område 1. De øvrige Børnehuse i Området
udgøres af det nuværende Område Nord, dette område fylder meget i pressen pga. dårlig
økonomi. Bestyrelsen har den kommentar at de 2 nye områder ikke starter med økonomisk
underskud!
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Der formodes at der i de nuværende 3 områder er vedtaget lokale politikker, Bestyrelsen ser
gerne at disse politikker genvurderes af de 2 nye Områdebestyrelser, så politikkerne er
repræsentative for alle deltagende Børnehuse.

Kommentarer fra forældrebestyrelsen for Område Nord
Forældrebestyrelsen for Dagtilbud Nord har afholdt bestyrelsesmøde d. 26-2-19 og har følgende
kommentarer til forslaget.
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Der er enighed om, at når det er politisk besluttet, at der skal være 2 områder, så giver denne
opdeling god mening.
Det er et meget godt gennemarbejdet forslag.

Kommentarer fra Sektor-MED Dagtilbud
Sektor-MED dagtibud blev orienteret om processen og forløbet i sagen.
Der var følgende bemærkning fra B-siden i Sektor-MED dagtilbud:
 Der ønskes en medarbejderrepræsentationen i bestyrelsen på 3 medarbejdere i stedet for kun
2 medarbejdere.
BUPL afholder TR-møde den 26. februar 2019 og der kan komme bemærkninger derfra.
B-siden ønsker åbenhed omkring processen i forhold til implementering af budgetreduktionen, hvor
områdeledelsen ændres fra 3 til 2 områdeleder.
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