Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældrebestyrelsen
Fraværende: Maj-britt (Simmerbølle), Emily (Pyramiden)
Mødeleder: Jonas
Referent: Ole

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

Forældreråds- og bestyrelsesmøde Midtlangeland Børnehave
Onsdag 15/11 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 dagsorden fra afdelingerne
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Bestyrelsesmøde
• 18.45-20.15
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Godkendelse af dagsorden

Ok

4

Kommentarer til seneste referat (vedhæftet)

Ok
• Ole beklager referatet fra seneste bestyrelsesmøde ikke
var vedhæftet dagsorden
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Orientering fra afdelingerne
• Runde blandt deltagerne
• Rådsmøder
• Meddelelser.

Stikord fra afdelingerne:
Pyramiden:
• Lokal Kostpolitik drøftet. Herunder vil der en dag i næste
uge sættes fokus på madkassernes indhold
• Personaleudskiftning. Medarbejder har fået nyt
job.Stillingen vikarebsættes frem til maj 2018, hvor
barnet starter i før-SFO
• Feriefremmøde drøftet. Hvordan kan vi blive bedre til at
informere om vigtigheden af korrekt ferietilmelding så
forholdet mellem børn og voksne er i overensstemmelse
• Julen i Pyramiden – orientering
• Den årligt tilbagevendende Fotografering af børnene i
børnehaven er vel overstået
Simmerbølle:
• Frokostordningen fortsætter uændret. Der var ingen nejstemmer.
• Fotografering foregår en søndag i Simmerbølle, hvor
forældre melder sig til efter interesse.
• Der afholdes forældresamtaler med henblik på
skolestartere næste år
• Der er ansat seniorjobber i køkkenet
• Julen i simmerbølle – orientering
Vejlen:
• Koordinatorfunktionen i Vejlen drøftet med
udgangspunkt i at Terese nu er startet i funktionen
• Lokal madpolitik drøftet med fokus på at det er
forældrenes ansvar at indholdet skal kunne matche
børnenes funktionsniveau

•

•
•
•
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Orientering fra Midtlangeland Børnehave
•
• Sæsonskifte 2017 Langeland Kommune
• Forbrug 2017
o pr 9/11 2017 vedhæftet dagsorden
• Budget 2018
•
o forventning om fald i børnetal
o handling på denne baggrund

•
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Råd og bestyrelse organisering
• Fra 2018 sammenlægges børnehave med
dagpleje
• Forslag til fremtidig organisationsplan
drøftes
• forslaget vedhæftet dagsorden
•
Førskolearrangementer 2018:
• Vi gentager succes i 2018.
• Personalet i Midtlangeland børnehave
planlægger de 3 fællesdage.
• Hvem er mon ansvarlig for det ?????
Mad-og måltidspolitik
• forslag sendt i høring
• Forslaget drøftes med henblik på
høringssvar
• forslaget vedhæftet mail med dagsorden
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Punkter til næste bestyrelsesmøde

10 Planlagte møder i råd- og bestyrelse i 20172018
• 4 årlige bestyrelsesmøder. Møderne
afholdes samme dag som
forældrerådsmøderne
• 2 årlige dialogmøder med USK-udvalget

•

Fødselsdage drøftet. Skal børnehaven sørge for
ensretning, eller skal der fortsat være mulighed for at
byde ind med forskellige rammer, som barnets familie
bestemmer
o Drøftes videre på næste rådsmøde
Arrangeret ”Forældrekaffe” erstattes af kaffe på kanden
hver dag
Ift kost er det ok, at ansvar lægges tilbage på forældrene
Personalenormeringen drøftet med udgangspunkt i at
der kun åbnes/lukkes i et af Vejlens tre huse.
Den fremtidige organisering i Langeland Kommune er nu
meldt ud. I korte træk slankes ledelsen af kommunen, og
organisationen opdeles i 4 centre. Børnehaven hører
under centret læring og trivsel, med centerchef Lone
Bjerregaard
Forbrug 2017 hænger sammen med budget og forventes
at balancere
o Ole beklager at dagsorden ikke var vedhæftet
forbrugsrapporten pr 9/11-17
Budget 2018. Kort orientering om fortsat forventning om
fald i børnetallet fra 2018. Personalereduktion i den
forbindelse klares i første omgang ved personaleønsker
om nedsat tid.
Organisationsplan fremlagt og drøftet og godkendt
Dagplejens bestyrelse har også godkendt plan for
fremtidig organisering.
Næste møde i råd og bestyrelser bliver derfor tilpasset
denne organisering

Formålet er at forberede de ældste børn i afdelingerne,
så godt som muligt fremmod før-sfo-start. Her møder
børnene fra de forskellige afdelinger hinanden
Ansvaret for de tre fællesdage ligger i de 3
personalegrupper med afdelingernes koordinator som
tovholder
Rart at politikken åbner op for at man lokalt har mulighed
for at tilpasse sin kostpolitik
Det er en politik der giver mulighed for forskellighed
afdelingerne imellem
Det er vigtigt at børn lærer at have et naturligt forhold til
både sund OG usund mad ☺
Julie, Jonas og Ole samstemmer høringssvar
høringssvaret fremsendes til forvaltningen
høringssvaret sendes til bestyrelsen til orientering
Simmerbølle vil gerne fortælle fra november måneds
forældremøde og fotografering

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

