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

Fraværende: Dorthe (Simmerbølle), Emily (Pyramiden)
Mødeleder: Jonas
Referent: Thomas

Forældreråds- og bestyrelsesmøde Midtlangeland Børnehave
Mandag 11/9 2017, kl 18.15-20.15
Simmerbølle Børnehave
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.15
•
Spisning
• 18.15-18.45

•

Der udsendes særskilt referat fra afdelingerne
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Bestyrelsesmøde
• 18.45-20.15
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt
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Kommentarer til seneste referat (vedhæftet)

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

Stikord fra afdelingerne:
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Orientering fra Midtlangeland Børnehave
• organisering i dagtilbud
• børnetal og personalenormering i
Midtlangeland Børnehave i 2017
• Forbrug 2017

Pyramiden:
• Den nye ledelsesstruktur.
• Lærerplanstemaer.
• Foto i Pyramiden.
• Høstfest evaluering. Den var en succes.
• Hvordan får vi et mere præcist billede af hvor mange
børn der skal passes i ferierne.
Simmerbølle:
• Bedsteforældredag evalueret. Det var en lørdag. Den var
en succes. Tema: Plant en blomst.
• Rengøringen har været en udfordring.
• Den nye ledelsesstruktur.
• Mad uge: Børnene skal hjælpe Nina i køkkenet.
• Foto: Der har været drøftet flere fotografer.
Sommerfesten evalueret. Den var en succes. Den er
flyttet til august.
Vejlen:
• Sommerfest blev evalueret. Den var en succes.
• Tilladelser på Iportalen.
• Børneførstehjælp.
• Fondssøgning. Evt. til huset i Fredskoven.
• Den nye ledelsesstruktur.
Organiseringen i dagtilbuddene
• småbørnsgruppe etableres i Rævehøj, som supplement
til dagplejen i syd
o Thomas tiltræder lederstilling i Rævehøj 1/10
2017
• Dagpleje-midt og Midtlangeland Børnehave

•

Budget 2018
o forventning om fald i børnetal
o handling på denne baggrund

•
•
•

sammenlægges fra 2018
Der ansættes pædagogisk leder i Vejlen og Pyramiden i
lighed med Simmerbølle.
Fra 2018 består ledelsen af Lene Kjær (pædagogisk
leder) og Ole Goldschmidt (områdeleder)
Bestyrelse og MED-udvalg nedlægges med udgangen af
året, og erstattes af ny organisering samtidig med at
dagplejen bliver en del af børnehaven

Børnetallet ser ud til at falde på sigt.
• Fra 1. maj 2018 har vi for mange personaletimer i
forhold til børnetal. Personale er blevet spurgt om der er
nogen der ønsker ændring i deres ansættelsesforhold.
Noget tid er fundet i personalet ønsker om ændret
ansættelsesforhold. Men der mangler stadig at blive
fundet timer.
B-17
• Budgettet for 2017 ser ud til at være i balance.
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Kvalitetsrapport for dagtilbud
• kvalitetsrapport er sendt i høring
• Kvalitetsrapporten er den første af sin
slags for dagtilbuddene på Langeland.
• Vi skal drøfte rapporten og finde stikord til
høringssvar
• Kvalitetsrapport vedhæftet mail med
dagsorden
Evaluering
• sommerinstitution
• fælles børnehavedag

•
•
•

Ole orienterede om hvad en kvalitetsrapport indeholder.
Rapporten blev drøftet og den blev positivt modtaget.
Den giver et godt overblik.
Jonas og Ole skriver kort høringssvar som rundsendes
til bestyrelsesrepræsentanter forud for afsendelse til
forvaltning

Sommerinstitution.
Der var positive tilbagemeldinger fra de forældre der havde
haft børn i sommerferieinstitution.
Det er stadig en stor udfordring at der er mange forældre der
tilmelder pasning og ikke bruger tilbuddet i ferien. Det koster
mange resurser. Problematikken tages op ved alle
forældremøder fremadrettet. Udfordringen fremsiges af en
forældrerådsrepræsentant.
Fælles børnehavedag
Det var en god dag i Vejlen. Der var næsten ingen konflikter
mellem børnene på dagen, selvom vi var rigtig mange.
Lige gyldig hvor man kiggede hen var der en voksen i
nærheden......det var dejligt
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Diverse punkter
• Førskolearrangementer 2018:
o fra sidste møde refereres
o successen fra ’17 gentages i foråret
2018
o 3 gange synes passende
o 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
o for at undgå at det opleves som for
mange børn i afdelingen disse dage,
kan man eventuelt bytte institution
o arrangementerne kan med fordel

Vi gentager succes i 2018.
Personalet i Midtlangeland børnehave planlægger de 3
fællesdage.
Hvem er mon ansvarlig for det ?????

o

placeres så tæt på før-SFO start som
muligt
der skal herunder være
opmærksomhed på at forårets
arrangementer ikke klumper i april

10 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Organisering af råds- og bestyrelsessamarbejdet fra
2018 og frem
• Førskolearrangement forår 2018
11 Planlagte møder i råd- og bestyrelse i 2017- Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2017-2018:
2018
• 11/9 2017
(Vejlen ansvarlig)
• 28/11 2017
(Pyramiden ansvarlig)
• 4 årlige bestyrelsesmøder. Møderne
• 7/2 2018
(Simmerbølle ansvarlig)
afholdes samme dag som
• 7/6 2018
(Vejlen ansvarlig)
forældrerådsmøderne
• 2 årlige dialogmøder med USK-udvalget
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

