Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældrebestyrelsen
Fraværende: Karen Marie(dpl), Mia (dpl), Mette Æ( Py), Emily (py) fratrådt
Mødeleder: Jonas
Referent: Ole

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

Bestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Onsdag 7/2 2018, kl 17.00-20.30
Simmerbølle Børnehave
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
 17.00-18.15

Spisning
 18.15-18.45



Der udsendes særskilt dagsorden fra afdelingerne

2

Bestyrelsesmøde
 18.45-20.30

3

Præsentation og velkommen til ny
bestyrelse

Liste over bestyrelsesmedlemmer udsendes med dette
referat.
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Godkendelse af dagsorden

Ok

5

Kommentarer til seneste referat

Ok
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Bestyrelsen konstituerer sig
 Valg af formand og næstformand

Posterne fordeles som følger:
Formand:
Næstformand:
Idet der var frafald i bestyrelsen, indkaldes der til
konstituerende møde onsdag 21/2, 16.30-17 i Pyramiden
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Orientering fra afdelingerne
 Rådsmøderne
 Hverdagen
 Runde blandt deltagerne
 Meddelelser.

Stikord fra afdelingerne:
Dagplejen:
 Der er ansat medhjælper i dagplejen i 3 måneder, som
skal bistå de dagplejere der har ekstra behov
 der er ansat gæstedagplejer frem til og med august, som
afhjælper en ophobet afspadseringspukkel, som følge af
uddannelsesforløbet for dagplejerene
 Alle Dagplejerne har netop fået opfrisket Første- hjælps
kursus.
 i forlængelse af sammenlægningen af dagpleje og
børnehave udspandt sig drøftelse om emnet: ”Hvordan
kan vi se at vi nu er eet dagtilbud.”
 der anes en mindre netto-tilgang af børn til dagplejen
Pyramiden:
 Stina valgt som formand, idet Emily er fratrådt pga
flytning
 Der er nedsat arbejdsgruppe omkring placeringen af de
visiterede pladser i børnehaven.






forældrerådet ønsker at bestyrelsen høres i denne sag
Forældremøde forår 2018. Fokus ønskes lagt på et
indhold med overskriften: ”Kan/skal forældre blande sig
når man oplever noget omkring andre forældres der ikke
er ok......og hvornår er det ok?”
14 børn starter i før-SFO til maj

Simmerbølle:
 Foredraget med Hans Ehrenreich ved forældremøde i
november blev blandet modtaget af forældrene
 På næste forældremøde er der ønske om fortællinger fra
hverdagen i børnehaven
 Forældrearrangeret fotografering blev godt modtaget.
Mange forældre benyttede sig af tilbuddet.
 LLMV – spørgsmål var kringlede og svære at
forstå/svare rigtigt på, så man svarer korrekt i sin
besvarelse
 It i dagtilbud. Forældreråd og -bestyrelsen ønsker at
blive hørt i en kommunal it-politik
 23 børn starter i før-SFO til maj.
Vejlen:
 Fællesarrangementer for kommende skolebørn
 Rekruttering af vikarer til Vejlen har været en udfordring
de seneste måneder. Der hænges opslag på seminariet.
 Forældremøde forår 2018. Fokus ønskes lagt på et
indhold med overskriften: ”Kan/skal forældre blande sig
når man oplever noget omkring andre forældres der ikke
er ok. ......og hvornår er det ok?”
 36 børn starter i Før-SFO til Maj. Børnetallet falder
hermed til 50 børn, for derefter at stige til ca 70 børn
frem mod april 2019.
 der holdes fastelavnsfest den 9/2
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
 Forbrug 2017 børnehaven
o der foreligger endnu ikke en
regnskabsrapport
 Forbrug 2017 dagplejen
o der foreligger endnu ikke en
regnskabsrapport
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Forbrug 2017
 der foreligger endnu ikke regnskab for 2017.
 I børnehaven forventes et mindre underskud, som skal
dækkes ind i 2018
 I dagplejen forventes afsatte midler i 2017, at række til
forbruget.

Budget 2018
Budget 2018
 Dagplejen i Midt normeret til 70 børn i 2018. Tallet
o dagplejen normeret til ?? i 2018
justeres løbende ift faktisk antal indskrevne. Budgettet
o forventning om et fald i børnetal i
tilpasses i forhold hertil.
børnehaven i 2018med 12 børn, til  Børnetallet i børnehaven forventes at lægge sig på et
et gennemsnit på ca 151 børn
gennemsnit på 151børn i 2018.



pædagogisk leder ansat pr 1/3-2018





Helle Flyvbjerg ansat som pædaggosk leder i
Midtlangeland dagtilbud, fra 1/3-18

omfordeling af de visiterede pladser i
børnehaven fra maj 2018



Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at
belyse fordele og ulemper ved at fordele visiterede
pladser til alle tre børnehaver, fremfor at bibeholde
pladserne i Pyramiden.

Midtlangeland Dagtilbud organisering
 Fra 2018 består Midtlangeland Dagtilbud
af både dagpleje og børnehave
 Hvilken gavn kan vi få af dette

Fra drøftelsen skal følgende fremhæves.
 kan man bede forældre vælge børnehave når de melder
barn ind i dagpleje, så forældre på forhånd ved hvor
barnet skal hen og et samarbejde kan opstå mellem




Hvordan vil det gavne børnene
Hvilke spørgsmål rejser sig






barn og dagtilbud?
dagplejen ønsker at besøge børnehaven oftere. Kan
man lave en struktur på det?
Vi skal have til mål, at kunne se en synergi-effekt til gavn
for børnene, ved det øgede samarbejde mellem dagpleje
og børnehave
legestue ind i børnehaven. Er det en mulighed?
kan dagplejebørn med familier inviteres med til
børnehavens sommerfest eller lignende?



Denne drøftelse kan med fordel bredes udi
forældrerådene, hvor den kan kvalificeres lokalt.

10 Punkter til næste bestyrelsesmøde



pkt 9 fortsættes på næste møde.

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

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2017-2018:
Turnus – forberedelse/oprydning:
 Går på skift mellem afdelinger – se mødedatoer
 7/6 2018
(Vejlen ansvarlig)
Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.00-18.15 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.15-18.45 Alle spiser sammen et let måltid
18.45-20.30 Bestyrelsesmøde

Dialogmøder:
 Der er endnu ikke fastsat dialogmøder

