Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældrebestyrelsen
o Repræsentanter i forældreråd i Vejlen
o Repræsentanter i forældreråd i Simmerbølle
o Repræsentanter i forældreråd i Pyramiden

Midtlangeland Børnehave
Spodsbjergvej 52 B
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 90
soolgo@langelandkommune.dk

Afbud fra: Pyramiden: Mette Æ, Amanda, Nina, Sabina
Vejlen: Jonas, Sabine
Mødeleder: Thomas
Referent: Ole

Fælles Forældreråds- og bestyrelsesmøde Midtlangeland Børnehave
Torsdag 8/6 2017, kl 17.15-20.15
Simmerbølle Børnehave
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.15
•
Spisning
• 18.15-18.45

•

Der udsendes særskilt referat fra afdelingerne

Fællesmøde
• 18.45-20.15

2a Præsentation

Runde blandt deltagerne

3

Godkendelse af dagsorden

Ok

4

Kommentarer til seneste referat (vedhæftet)

Ok

4a Tillidsposter i afdelingernes forældreråd

Vejlen:
• Formand: Jannie Overgaard
• Næstformand: Sabine Egeberg
• Bestyrelsesrepræsentanter: Julie Ravn Hansen og
Jonas Juul Steen
Simmerbølle:
• Formand: Majbritt Smith Schou
• Næstformand: Heidi Pedersen
• Bestyrelsesrepræsentanter: Majbritt Smith Schou og
Heidi Pedersen
Pyramiden:
• Formand: Emily Ann Brahm
• Næstformand: Christina Rasmussen
• Bestyrelsesrepræsentanter: Emily Ann Brahm og
Christina Rasmussen
Der udsendes navne- og maillister til alle repræsentanter i
alle forældreråd og i forældrebestyrelsen.
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Bestyrelsen konstituerer sig
• Valg af formand og næstformand
• Herunder præsentation

•

Posterne blev fordelt som følger:
o Formand: Jonas Juul Steen
o Næstformand: Majbritt Smith Schou

•

Præsentation skete ved mødets start
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Orientering fra afdelingerne
• Runde blandt deltagerne
• Rådsmøder
• Meddelelser.

Stikord fra afdelingerne:

Orientering fra Midtlangeland Børnehave
• børnetal og personalenormering i
Midtlangeland Børnehave i 2017
• Forbrug 2017
• Budget 2017
o Besparelsesforslag - orientering

Ole orienterede om børnetal og forbrug i 2017, samt
baggrunden for den personalemæssige ressourcetildeling.

Pyramiden:
• bedsteforældredag 16/6
• refleksion over læreplan overføres til næste møde
• forældremøde – afvikling og evaluering
Simmerbølle:
• bedsteforældredag 17/6 med blandt andet
blomsterplantning
• refleksion over læreplan
• drøftelse af rengøring
• velkomstfolder revideret og piftet op
Vejlen:
• sommerfest fredag 16/6
• refleksion over læreplan
• buskørsel i offentligt og privat bus - retningslinjer
Fælles:
• der arrangeres fælles børnehavedag onsdag den
21/6 i Vejlen
• Sommerinstitution uge 29 og30 i Vejlen
• ”store hoppedag” i humble13/6

Børnetal:
• Der forventes gennemsnitligt børnetal i 2017 på 161
børn, hvilket er et fald på 3 børn ift. 2016
• Det får ingen personalemæssige konsekvenser i 2017
• Der forventes et yderligere fald i børnetallet i 2018
• Personalet er forespurgt om personlige ønsker ift
ændringer i nuværende ansættelsesforhold
Forbrug 2017:
• Der er anvendt ca 42% af den økonomiske ramme for
2017
• Dette svarer til det forventede og budgetterede forbrug
for årets første 5 måneder
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Diverse punkter
• førskolearrangementer 2017
o tilbagemelding fra forældre og
personale
• førskolearrangementer 2018
o formålet med at mødes
o Drøftelse og beslutning
• Mangfoldighed i dagtilbud.
o orientering og drøftelse
o ministerbrev vedlagt

Førskolearrangementer 2017:
• kort fortælling om baggrund for arrangementet i 2017
• en dag i Vejlen, en dag i Hallen, en dag i Fredskoven
• gode tilbagemeldinger fra de tre dage
Førskolearrangementer 2018:
• successen gentages i foråret 2018.....
• 3 gange synes passende
• måske en ide at de tre dage går på omgange mellem
afdelingerne, så der er en af de tre dage, hvor børnene
oplever at være på hjemmebane
• for at undgå at det opleves som for mange børn i
afdelingen disse dage, kan man eventuelt bytte
institution
• arrangementerne kan med fordel placeres så tæt på førSFO start som muligt
• der skal herunder være opmærksomhed på at forårets
arrangementer ikke klumper i april
• punktet drøftes videre i råd og bestyrelser på næste
møde den 11/9

Mangfoldighed i dagtilbud.
• drøftelse med udgangspunkt i ministerbrev og procedure
for ansættelse i Langeland Kommune
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Punkter til næste bestyrelsesmøde

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

Punkter til næste bestyrelsesmøde indsendes 10 dage
forinden til Jonas eller Ole
• Foreløbigt er indkommet punktet om
førskolearrangementer 2018
Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2017-2018:
• 11/9 2017
(Vejlen ansvarlig)
• 28/11 2017
(Pyramiden ansvarlig)
• 7/2 2018
(Simmerbølle ansvarlig)
• 7/6 2018
(Vejlen ansvarlig)
Turnus – forberedelse/oprydning:
• Går på skift mellem afdelinger – se mødedatoer
Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.15-18.45 Alle spiser sammen et let måltid
18.45-20.15 Bestyrelsesmøde
Dialogmøde 2017-18:
• Der er endnu ikke fastsat dialogmøder

