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Kære forældre, medarbejdere og ledere i Område Kildedam
Bestyrelsesåret 2017/2018 har som de seneste år været et både spændende og på mange måder
udfordrende bestyrelsesår. Det har været et år hvor vi åbnede året med at samle alle 8 bestyrelser for skole
og dagtilbud opsagde budgetterne overfor byrådet. De seneste år har været præget af besparelser, og vi
nåede dertil hvor det ikke længere var attraktivt at navigere i, og formålet var at få skabt en arbejdsro
omkring budgetterne.
I Oktober måned ved budgetforhandlingerne valgte byrådet at lave en budgetgaranti for
dagtilbudsområdet, hvilket i praksis har betydet at såfremt besparelser skal ske, skal det træffes som en
byrådsbeslutning.
Siden har bestyrelsen haft mange dialoger omkring hvordan besparelser kan udmunde sig i praksis - ved at
overføre ansvaret for opgaver uden at tilføre midler? Ved at have beslutningerne som små delbeslutninger i
større oplæg? Senest har vi orienteret jer om indstillingen til byrådet om at overføre midler fra
dagtilbudsområdet til skoleområdet. Heldigvis lyttede byrådet også denne gang, og vi har fået en
hensigtserklæring om at budgetterne er fredet et år ad gangen.
Økonomi fylder dog fortsat meget på bestyrelsesmøderne, og vil formegentlig gøre det i forskellige former
indtil der samlet set kommer styr på kommunens samlede udgifter.
Et andet ord der drøftes jævnligt er ordet decentralisering, for hvad er det egentligt når vi taler
bestyrelsesarbejde på et kommunalt dagtilbud. Bestyrelsen har af flere omgange givet tilkende at
beslutninger der blev ønsket taget i bestyrelserne burde tages i byrådet – senest i forhold til den
økonomiske fordeling på henholdsvis dagpleje og børnehuse, hvor størrelsen af forældrebetalingen var i
spil. Denne drøftelse har vi derfor taget hul på sammen med udvalget for børn og skole.

Det kommende år ser vi fortsat ind i drøftelser omkring økonomien, og dialogen med udvalget og byrådet
omkring hvad decentralisering skal være forventer vi også at komme dagsordenen – forventeligt at flere
omgange.
Ikke mindst har en ”truende lock-out” også været en del af dialogen – for nu ser det dog ud som om det er
afblæst, hvilket vi naturligvis er glade for.
Denne sommer står bestyrelsen overfor en større udskiftning da flere af vores medlemmer ikke længere
har børn i dagtilbud, så jeg håber I vil bakke op omkring bestyrelsesarbejdet ved at melde jer aktivt til at
deltage, så en fortsat stærk bestyrelse kan arbejde videre de kommende år.
Om I ønsker at deltage direkte i bestyrelsesarbejdet eller ej, så håber vi som bestyrelse at I har en god
oplevelse når I afleverer jeres børn i vores allesammens dagtilbud. I bestyrelsen gør vi alt hvad vi kan, men
hverdagen vil altid være drevet af de fantastiske voksne i møder hver morgen, og derfor håber jeg I vil
hjælpe med at give dem den anerkendelse de fortjener i dagligdagen – det er trods alt der vi tilbringer
størstedelen af vores tid. I tider hvor alle yder lidt ekstra er det helt utrolig vigtigt, for det vil altid handle
om, hvad vi alle sammen kan udrette sammen!
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for hjælpen. Vi glæder os til endnu et år.
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