Dialogmøde – Kommunale og
selvejende dagtilbud

Svendborg Kommune
Børn og Unge
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Resumé

Tlf. 62 23 45 10

Emne:

Dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Unge,
forældrebestyrelserne for kommunale dagtilbud og
bestyrelserne for selvejende dagtilbud

Tid:

Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 18.30 – 20.30

Sted:

Rådhusets kantine, 3. sal, Ramsherred 5, Svendborg

www.svendborg.dk

10. april 2017

Deltagere: Forældrebestyrelserne, bestyrelserne og dagtilbudslederne
Repræsentanter for Udvalget for Børn og Unge,
Børn- og ungedirektør Claus Sørensen, Sekretariats- og
dagtilbudschef Birgit Lindberg og repræsentanter for
Sekretariat og Dagtilbud.
Punkt 1
18.30

17/7604
Ref. BRIEJB
Sekretariat og dagtilbud
bu@svendborg.dk

Velkomst
ved Mette Kristensen, formand for Udvalget for Børn og
Unge.
Mette Kristensen bød velkommen.

Punkt 2
18.35

Orientering om rammer og tidsplan for budget 2018
ved Claus Sørensen.
Claus Sørensen orienterede om tidsplan for budget 2018.
Som udgangspunkt skal der ikke udarbejdes sparekatalog i
foråret 2017, idet de økonomiske konsekvenser af
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL afventes. I
august 2017 vurderer Økonomiudvalget, om der er behov
for tiltag.
I april udarbejdes kommunens basisbudget. Dette
inkluderer uomgængelige udgifter som for eksempel
demografisk udvikling. Dette kan erfaringsmæssigt vise et
udgiftspres. Økonomiudvalget vurderer derfor også her
behovet for budgetreducerende tiltag.

Punkt 3
18.50

Stigende børnetal
Birgit Lindberg orienterer om det stigende børnetal, hvilke
tiltag der er iværksat, og hvilke forventninger der er til den
kommende børnetalsprognose.
Birgit Lindberg orienterede om det stigende børnetal, hvilke
tiltag der er iværksat i Svendborg by, og hvilke

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
9.00-16.30
Fredag
9.00-14.00

forventninger der er til Børnetalsprognosen, som foreligges
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017.
Materiale er vedhæftet som bilag.
Punkt 4
19.05

Stigende børnetal – opmærksomheder og
handlemuligheder
Dialog ved borde.

19.30

Pause
Kaffe, te, kage og frugt.

Punkt 5
19.45

Stigende børnetal – opmærksomheder og
handlemuligheder
Opsamling fra en politiker fra hvert bord. Herefter fælles
drøftelse.
Opsamling fra drøftelse ved borde er vedhæftet som bilag.

Punkt 6
20.20

Afrunding
Ved Mette Kristensen
Mette Kristensen takkede for et godt og konstruktivt
dialogmøde.

Der afholdes dialogmøde for kommunale og selvejende dagtilbud den
26. september 2017 med fællesspisning kl. 17.30 – 20.30.
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