REFERAT
Dato: 16. oktober 2018

Dialogmøde mellem formand samt næstformand i bestyrelserne,
institutionsledere og det politiske udvalg
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

9. oktober 2018
19.00-21.00 - Der serveres kaffe/te og kage
Lokale Fjorden, Administrationsbygningen i Aalestrup, Aagade 25d, 9620
Aalestrup

19.00-19.10: Velkomst v/Direktør, Morten Lund
Morten bød velkommen til de ca. 90 fremmødte. Morten gennemgik processen omkring tilvejebringelse af et
kommunalt budget.
19.10-19.20: Opsamling på dialogmøderne i foråret, hvad sker der fremadrettet, v/Udvalgsformand, Inger
Nielsen.
Inger gennemgik udvalgets beslutninger i forhold til forårets decentrale dialogmøder. Generel stor tilfredshed med
disse møder. Der skal være opmærksomhed på, at dagsordnerne ikke bliver fyldt med for mange punkter.
19.20-20.05: Budget 2019 v/Udvalgsformand, Inger Nielsen
Orientering om budget 2019, som det forventes at blive vedtaget til 2. behandlingen den 11. oktober ved
udvalgsformand Inger Nielsen.
-

Derefter er der drøftelse ved bordene. Er der noget af det, Inger Nielsen fortæller, der skal uddybes, eller
som bestyrelsesmedlemmerne ønsker at debattere.
Opsamling i plenum.

Inger gennemgik det forventede budget, som det fremgår af budgetaftalen. Fra de tilstedeværende blev udtrykt
bekymring for, om besparelserne på de forebyggende tiltag vil blive dyrt på den lange bane. Der blev spurgt
til, hvor det er, at kravene nedsættes, når der spares. Der blev efterspurgt, at bruttokataloget over
spareforslag blev sendt med ud i høring som bilag. Der kom et forslag om, at den udvidede åbningstid blev
delt på flere, evt. nogle med åbent tidligt om morgenen og andre med længe åbning om eftermiddagen.
20.05-20.45: Orientering om større igangværende projekter ved skole- og dagtilbudschef Anders Norup
- Masterplanen – det bliver udført i 2018 og forventeligt i 2019.
- Profilinstitutioner/skoler – status.
- Ny samlet digitaliseringsstrategi for Skole- og Dagtilbud.
- Ny læsepolitik.
- Ny matematikpolitik.
- Implementering af dagtilbudsreformen.
- Opfølgning på Minianalysen om specialundervisning.
- Uddannelsesparathed/Ungeprojekt
- Evaluering af investering på 0-5års området – udvidet åbningstid.
- Valgfag og talentforløb.
Anders gennemgik disse, og der var enkelte opklarende spørgsmål undervejs.
20.45-20.55: Eventuelt
Intet
20.55-21.00: Tak for i aften v/Udvalgsformand, Inger Nielsen
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