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

Fraværende:
Mødeleder: Jonas
Referent: Ole

Forældrebestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Mandag 17/9 2018, kl 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
refere

Afdelingernes forældrerådsmøde
 17.15-18.45

Spisning
 18.45-19.15



Der udsendes særskilt referat fra afdelingerne

God mad :-)
Af hensyn til forplejningen beder køkkenet om, at vi hver
især husker at melde afbud, såfremt vi er forhindret i at
deltager i mødet.

Bestyrelsesmøde
 19.15-20.45

Referat fremgår her.

1

Godkendelse af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok
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Orientering fra afdelingerne
 Rådsmøderne
 Hverdagen
 Runde blandt deltagerne
 Meddelelser.

Stikord fra afdelingerne:
Dagplejen:
 drøftet hvordan rådet kan være mere synlige
o dette gennem nyhedsbrev og billeder af rådets
medlemmer i legestuen
 Anne Meyer Hansen er ansat som koordinator i
dagplejen
 fotografering drøftet. og besluttet at der kun tages
gruppebilleder. Der indhentes tilbud.
Pyramiden:
 kostpolitik drøftet og godkendt af rådet. Desuden drøftet
hvordan den kan udbredes
 fotografering af børnehavens børn. Der indhentes tilbud
 fællesspisning foreslås et ændret koncept som måske
kan være en lørdag formiddag i foråret.
Simmerbølle:
 opfølgning/evaluering på sommerfest
 cykling og cykelhjelme drøftet. Af hensyn til børnenes
sikkerhed er cykelhjelm fortsat bandlyst på legepladsen
 grus på p-plads
 forældremøde 7/11 2018 med forskellige forslag til
relevante emner
 fotografering af børn arrangeres i en søndag i november
 opfølgning/evaluering på bedsteforældredag
 forældreråd og synlighed. Forskellige tiltag som at
præsentere sig selv ved arrangementer
 drøftelse af vedligehold af bygninger og udenomsarealer

Vejlen:
 Synlighed og forældreråd
 arbejdsdag torsdag aflyst, grundet lille tilmelding
 opfølgning/evaluering af sommerfest
 kostpolitik drøftet og opmærksomhedspunkter bringes
tilbage til personalegruppen
 etablering af frugtordning drøftet. Forældrerådet ønsker
det etableres
 fødselsdage kan fortsat afholdes enten i børnehaven
eller hos barnet
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
 Budget 2018
o Forbrug 2018 børnehaven
o Forbrug 2018 dagplejen

180910 børnehaven midt forbrug.mht



Gennemgang af forbrug og forventning til regnskab her
hvor der resterer fire måneder af 2018
o Både dagpleje og børnehave forventes at gå i
nul. Samtidig forventes at børnehavens
underskud fra 2017 er væk
o Vedhæftede filer var vanskelige at åbne. Det
rådes der bod på fremover



Der forventes et stabilt børnetal i 2019 – både i dagpleje
og i børnehave



Stikord fra drøftelsen om synlighed som følger:
o hvordan kan vi spille forældrene gode
 forældrene skal kende andre børns
navne
 forældrene skal kende hinanden
o vi skal ikke løfte pegefingre
o der er ingen dumme spørgsmål
o på nyhedsbrev en frise med rådsmedlemmer
o info-tavle kun eet sted vi skal jo selvfølgelig
være
o opmærksommer på at vi ikke skaber et behov
der ikke er.....
o sigtet med dette fokuspunkt er, at vi skal gøre
vores institution til det bedste sted ......at være
forældre



bestyrelsen laver forslag til lille folder som drøftes på
næste ordinære rådsmøde og besluttes på efterfølgende
bestyrelsesmøde
o folderen skal blandt andet indeholde
 hvem sidder i rådet
 fortæling om forældreindflydelse og –
inddragelse
 Hvad kan vi
 hvad gør vi
 hvad kan råd og bestyrelse bruges til
o arbejdsgruppen består af Jonas(vejlen), Karen
Marie Dagplejen), Susanne (Sim), samt Ole, og
træder sammen 23/10
o folder sendes ud som bilag til næste mødes
dagsorden
o yderligere god forslag til indhold i folderen,
modtages med glæde.

180910 dagplejen midt forbrug.xls.mht
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Børnetal 2018 og 2019
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven


Drøftelse af synlighed
 Hvordan blir vi som forældreråd og bestyrelse mere synlige for forældrene
 hvordan bliver vi mere handlekraftige
 drøftelse
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Ny dagtilbudslov og styrket pædagogisk
læreplan
 loven åbner for styrket forældreindflydelse
 Hvilke refleksioner kalder det på
Bestyrelsen har to opgaver:
 opgave med principper for samarbejde
 opgave med pædagogisk læreplan
 Hvordan tilrettelægger vi arbejdet?
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Den ny dagtilbudslov kalder på det som vi kommer til at
betegne som ”Hverdagspædagogik”
Pædagogikken adskiller sig ved, at dagtilbuddet skal
beskrive hverdagens læring, som læring gennem hele
dagen – altså ind i alle de daglige situationer fra
voksenstyrede aktiviteter til hverdagens rutiner
De seks Læreplans temaer skal ikke kun kunne ses
gennem opslag, men indeholdes som en integreret del i
dagtilbuddet.

Sammendrag af lovteksten vedhæftet
dagsorden

Opgaverne:
 Den arbejdsgruppe der er nedsat i forbindelse med
forældrebestyrelsens synlighed, får også til opgave at
lave oplæg til det videre arbejde med principper for
samarbejdet
 I forhold til arbejdet med læreplan, vil personale og
forældreråd evaluere eksisterende læreplan. Denne
evaluering vil indgå i arbejdet med den styrkede
læreplan
 Forældrebestyrelsen orienteres løbende om
afdelingernes arbejde og inddrages i nødvendigt omfang

Mødevirksomhed 2018-2019

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2018-2019:
 17/9 2018
(Dagplejen ansvarlig)
 27/11 2018
(Pyramiden ansvarlig)
 27/2 2019
(Simmerbølle ansvarlig)
 6/6 2019
(Vejlen ansvarlig)
Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.45 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.45-19.15 Alle spiser sammen et let måltid
19.15-20.45 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato
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Punkter til næste bestyrelsesmøde



HUSK:
at indsende punkter til dagsorden 14 dage
før afholdelse af møde.

En opfordring til alle Forældre:
 skriv til os om tanker ideer og bekymringer så har vi
noget at arbejde med

Målet er Danmarks bedste dagtilbud – hvordan gør vi

Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
Udvidede minimumskompetencer for forældrebestyrelser
Forældrebestyrelsernes minimumskompetencer udvides, så forældrebestyrelsen fastsætter
princippet for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
Forældrebestyrelsen skal fortsat inddrages i udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den
pædagogiske læreplan og i arbejdet med at skabe god sammenhæng i overgang fra hjem til
dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole.
Etablering af forældrebestyrelser
For etablering af forældrebestyrelser gælder fremadrettet:
- Forældrebestyrelser kan etableres på tværs af kommunale dagtilbud, såfremt der i de enkelte
forældrebestyrelser er flertalt herfor
- I forældrebestyrelser etableret på tværs af dagpleje og daginstitution skal beslutninger, der alene
har betydning for dagplejen, træffes af de forældre, der repræsenterer dagplejen, mens
beslutninger, der alene har betydning for daginstitutionen, træffes af de forældre, der
repræsenterer denne.
- I institutioner med flere enheder, skal en forælder fra hver enkelt enhed have adgang til at være
repræsenteret i forældrebestyrelsen

Mål
(Hvad)

Aktivitet
(Hvordan)

Formål
(Hvorfor)

Hvornår er vi i
mål?
(Indikatorer)
Forældrebestyrelsen har
ud-arbejdet
princip for
samarbejde
dagtil-bud-hjem

Tidsplan
(Hvornår)

Udvidelse af minimumskompetencer

Forældrebestyrelser fastsætter princip
for samarbejde
mel-lem
dagtilbud og
hjem

Styrket forældreindflydelse

Pædagogisk læreplan

Forældrebestyrelser inddrages
i udarbejdelse,
evaluering af og
opfølgning på
den pædagogiske læreplan

Styrket forældreindflydelse

Forældrebestyrelser
inddra-ges
løbende i arbejdet med den
pædagogiske
lære-plan

1. november
2018

Overgange

Forældrebestyrelsen inddrages
i arbejdet med at
skabe sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole

Styrket forældreindflydelse

Forældrebestyrelser
inddra-ges
løbende i arbejdet med
over-gang fra
dagtilbud

1.august 2018

1. januar 2019

