Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældrebestyrelsen
Midtlangeland Børnehave
Spodsbjergvej 52 B
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 90
soolgo@langelandkommune.dk

Afbud fra: Dorthe og Thomas
Mødeleder: Jonas
Referent: Ole

Bestyrelsesmøde Midtlangeland Børnehave
Onsdag 1/2 2017, kl 17.15-20.15
Simmerbølle Børnehave
17.30-18.30: Afdelingsvise rådsmøder
18.30-19.00: Spisning
19.00-20.15: Bestyrelsesmøde
refere

1

Godkendelse af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat (vedhæftet)

Ok

3

Orientering fra afdelingerne
• Runde blandt deltagerne
• Rådsmøder
• Meddelelser.

Simmerbølle:
• Kit ansat som pædagogisk teamkoordinator i
Simmerbølle.
• Ronja ansat som vikar frem til maj 17
• Nancy trådt ind i forældrerådet som afløser for Kit
• Facebook og brugen deraf.
o Billeder taget af børn i børnehaven, må ikke
offentliggøres på de sociale medier – facebook,
instagram mv
o Personalet skal huske påmindelse ved
arrangementer i børnehaven
o Desuden info i nyhedsbrev
• Børnenes fremmøde i ferierne blev drøftet, med
udgangspunkt i juleferien, hvor 23 børn var tilmeldt den
23/12……men kun 3 mødte frem !
o De pågældende forældre skal konfronteres
 Desuden info i nyhedsbrev samt ved de
samtaler der afholdes løbende.
Pyramiden:
• Sproget blandt børnene i børnehaven drøftet
• Arrangementer i 2017 drøftet
• Forældremøde i maj lægges denne gang fra 17-19.
Vejlen:
• Rådsmødet var aflyst grundet sygdom
• Referat fra tirsdagens forældremøde

4

Diverse punkter
• Fællesarrangement for de kommende
skolebørn
• Rengøring i Simmerbølle og de andre
afdelinger
• Børn på 2,10 år…………….

•

•

3 tirsdage i uge 8,9 og 10
o Den ene dag i hallen, den anden i skoven og
den tredje i Vejlen.
o Forældre til kommende skolebørn informeres
gennem et kort brev som Jonas sammenfatter
Rengøringen i Midtlangeland Børnehave.
o Kommunal fastsat standard er sat til ”lav”
o Der er stor forskel på timetallet Simmerbølle

5

6

Økonomi Midtlangeland Børnehave
• Forbrug 2016 – se nedenstående
• børnetal og personalenormering i
Midtlangeland Børnehave i 2017
•
Personalet i Midtlangeland Børnehave
• Ledelsesstruktur Midtlangeland
• Pædagogisk teamkoordinator i
Simmerbølle

•

•

•
•
•
•
•

7

Punkter til næste bestyrelsesmøde

8

Fremtidige møder
• 4 årlige bestyrelsesmøder. Møderne
afholdes samme dag som
forældrerådsmøderne
• 2 årlige dialogmøder med USK-udvalget

Foreløbig forbrugsoversigt viser et merforbrug på små
300.000, hvilket synes acceptabelt, idet 2016 har været
udfordret af langvarrig langtidssygemeldinger
Der forventes et lille fald i børnetallet frem mod maj
2018. Det giver endnu ingen anledning til
personalemæssig regulering.
Kit har påtaget sig opgaven som pædagogisk
teamkoordinator i Simmerbølle børnehave
Thomas vil fremover, udover daglig ledelsesfunktion i
Vejlen, varetage opgaven som pædagogfaglig leder.
Ole fortsætter, ud over daglig ledelsesfunktion i
Pyramiden, som institutionsleder
Der forestår nu en tid hvor alle ansatte skal vænne sig til
den nye konstruktion

•
•

Velkommen til en ny bestyrelse.
o Der bliver en del udskiftning i bestyrelsen,
idet der er børn der skal starte i før-SFO til
maj.
o
Datoer bestyrelsesmøder:
• Torsdag 8. juni 2017 som fællesmøde
o Forældrerådet fra Vejlen forbereder møde
Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Dialogmøde:
• Foreløbig ingen møder aftalt.

