Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældrebestyrelsen
Midtlangeland Dagtilbud
5900 Rudkøbing
Tlf. 5164 5365
soolgo@langelandkommune.dk

Fraværende:
Mødeleder: Jonas
Referent: Ole

Forældrebestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Onsdag 27/2 2019, kl 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
refere

Afdelingernes forældrerådsmøde
 17.15-18.45

Spisning
 18.45-19.15
 Af hensyn til forplejningen beder køkkenet
om, at melde afbud, såfremt vi er
forhindret i at deltager i mødet.

afholdt

Bestyrelsesmøde
 19.15-20.45

afholdt

1

Godkendelse af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Orientering fra afdelingerne
 Rådsmøderne
 Hverdagen
 Runde blandt deltagerne
 Meddelelser.

Stikord fra afdelingerne:

Go’ mad

Dagplejen:
 2 nye dagplejere ansat.
 der kigges nysgerrigt i kostpolitikken
 arbejdsdag i legestuen afholdes primo maj
 forældremøde arrangeres i månedsskiftet april/maj
o forslag til oplæg om kost eller motorik
o der afholdes desuden valg til forældreråd
Pyramiden:
 Analyse af 0-6 årsområdet i forhold til den foreslåede
 Affaldshåndtering og sortering. Børnene inddrages
 overgang til før-SFO. Der er afviklet fællesdage for de
kommende skolebørn i Vejlen, Simmerbølle og
Pyramiden
o Et opmærksomhedspunkt forud for
forberedelserne til næste år er
forventningsafstemning
 Forældremøde afholdes 24/4.
o Fokus her bliver sprogudvikling med afsæt i at vi
har en fælles opgave
Simmerbølle:
 Det går godt i børnehaven
 fastelavn afholdes som karneval 1/3
 synlighed i forældrebestyrelsen
 arbejdsdag med valg til forældreråd afholdes 8/5
 bedsteforældredag afholdes i august
 der er pt en mindre overbelægning i børnehaven
 børnehaven gør en indsats ift informationer til
flersprogede forældre

Vejlen:
 fællesspisning 8/4
o der afholdes valg til forældreråd i den
forbindelse
 Der er ønske om at indføre frugtordning. Der udsendes
stemmesedler pr brevvalg
 Der har de seneste par måneder været en gruppe børn i
Fredskoven. Fokus her har været natur, relation,
robusthed og bundet op omkring it-strategi
4

Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
 Regnskab 2018
o Forbrug 2018 børnehaven
o Forbrug 2018 dagplejen
o forbrugsoversigter vedhæftet mail
med dagsorden. (Bemærk at
Regnskab ’18 er ikke endeligt
afsluttet)




6

Budget 2019
o Forbrug 2019 børnehaven
o forbrug 2019 dagplejen
o forbrugsoversigter vedhæftet mail
med dagsorden



Regnskab 2018
o orientering om foreløbigt regnskab i dagplejen,
henholdsvis børnehaven
o i dagplejen forventes at underskud fra 2017
videreført i 2019, svarende til kr. 75.000
o I børnehaven forventes et mindre overskud
svarende kr. 280.000



Budget 2019.
o det er kun lige taget hul på budgettet for 2019
o der er foreløbig brugt en sjettedel af budgettet,
hvilket svarer til det forventede efter 2 måneder.





børnetal 2019
o i dagplejen forventes pt et stabilt børnetal frem,
mod sommerferien. Dd er 70 børn indskrevet
o i børnehaven forventes et lille fald i det
gennemsnitlige børnetal i 2019, svarende til ca 3
børn.
o usikkerhedsfaktorer i børnetallet handler om en
opblomstring af private pasningstilbud
o
Et Politisk ønske om et samlet billede af behovet for
pladser i og omkring Midtlangeland, har afstedkommet
igangsættelse af en analyse af det samlede 0-6
årsområde.
Forvaltningen er igang hermed
En eventuel lukning af en af børnehavens afdelinger, vil
afhænge af analysens resultater og anbefalinger.
Der forventes en afklaring hen over foråret.

Børnetal 2019
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven
o der er fortsat flere usikre faktorer

Analyse af 0-6 årsområdet i Midt
 Forvaltningen har iværksat en analyse.
 ledelsen af dagtilbuddet er endnu ikke
inddraget i processen
 procesplan for flytning af Pyramiden er sat
på stand-by frem til afklaring af det
samlede område foreligger






7

Science strategi
 Forvaltningen har udarbejdede
vedhæftede strategi, som er politisk
behandlet og nu sendt i høring i blandt
andet forældrebestyrelserne.
 til drøftelse
 høringssvar skrives




strategien drøftet og tages til efterretning
der skrives blot et kort høringssvar.

8

Folder
 På seneste møde blev folderen godkendt.
 Dog var der ønske om at andet billedvalg.
det er dog ikke lykkedes at finde et
alternativt billede
 derfor fremlægges folderen på mødet,
som den er.





Der er fortsat stor tilfredshed med folderen.
Nana finder egnet billedmateriale til folderen
Folderen omdeles snarest til alle forældre og vil iøvrigt
indgå i det materiale som udleveres ved
indskrivningsmøderne i afdelingerne.



Forud for næste møde er der afholdt valg i alle
afdelingers forældreråd.
Herefter sammensættes den nye bestyrelse
TAK til bestyrelsen for et godt og altid fremadrettet
samarbejde

8a Farvel til den gamle bestyrelse
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Mødevirksomhed 2018-2019

Næste Forældreråds- og bestyrelsesmøde
 6/6 2019
Fællesmøde (Vejlen ansvarlig)
Sted: mødet 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 Fællesmøde for alle
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato

10 Punkter til næste bestyrelsesmøde
HUSK:
at indsende punkter til dagsorden 14 dage
før afholdelse af møde.



Målet er Danmarks bedste dagtilbud – hvordan gør vi

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

