Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældreråd og forældrebestyrelsen
Midtlangeland Dagtilbud
5900 Rudkøbing
Tlf. 51 64 53 65
soolgo@langelandkommune.dk

Fraværende: Py: Christina, Sabina, Betina T, Betina G
Dpl: Stine, Anne
Sim: Nancy
Mødeleder: Helle og Ole
Referent: Ole

Fællesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Torsdag 6/6 2018, kl 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
refere

0

Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.15

1

Spisning
• 18.15-18.45

2

Fællesmøde
• 18.45-20.45

5

Præsentation af forældrerådene og
velkommen til ny bestyrelse

•

Der udsendes særskilt referat fra afdelingerne

Forældrerådene har valgt repræsentanter ind i Bestyrelsen:
Navn
Tinie Goldman-Henriksen

afdeling
Dpl

Katrine Lund Mortensen

Dpl

Bjørn Sander Bergholdt

Sim

Susanne Jakobsen Koll

Sim

Nana Nystrøm Larsen
Formand
Brian Nyrup Christensen
Næstformand

Py

Helle Heidtmann
Andersen
Ellen Lenskjold Trae

Ve

Heidi Kallesø Clausen

Dpl

Nancy Andersen

Sim

Bitten Johnsen

Py

Mette Uglebjerg Hansen

Ve

Helle Flyvbjerg
Ole Goldschmidt
Sekretær

Midt
Midt

Py

Ve

Oversigt med kontaktoplysninger medsendes referat

Godkendelse af dagsorden

Ok

Kommentarer til seneste referat

Ok
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Bestyrelsen konstituerer sig
• Valg af formand og næstformand

Posterne fordeles som følger:
Formand: Nana Nystrøm Larsen
Næstformand: Brian Nyrup Christensen
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Orientering fra afdelingerne
• Der bydes ind med det der kan være
relevant for os alle

•

•

•

•
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
• Børnetal og Budget 2019
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven
• Budgetfase 2020 (hvis udmeldt)

•

•

•
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Info-Folder forældreråd- og bestyrelse
• Præsentation – blev også fremlagt på
sidste bestyrelsesmøde
• Kontaktmail
o Forældrerådsformandens ansvar

•
•
•

Stikord fra afdelingerne
Pyramiden
o To emneuger frem mod sommerferien
o Legelørdag – forældrerådet arrangerer
o Pædagogisk fokus: digital læring i børnehaven
Simmerbølle
o Hverdagen i børnehaven
o 2 medarbejdere ophører henover sommeren
o Nu studerende er startet 1. juni
o Fotografering efter sommerferien
o Pædagogisk fokus: Digital læring i børnehaven
Dagplejen
o Der arbejdes med Synligt forældreråd
▪ Arbejdsdag både forår og efterår
▪ Sommerfest
▪ Plakat der fortæller om hvad vi kan, og
kan bruges til
Vejlen
o Arbejdsdag arrangeres snart
o Sommerfest med kagekonkurrence og
pølsevogn
o Frugtordning implementeres
Børnetal
o nogenlunde stabilt børnetal i dagplejen med 73
børn
o nogenlunde stabilt børnetal i børnehaven
▪ vejlen 52 børn
▪ pyramiden 30 børn
▪ simmerbølle 59 børn
o I takt med at børnene i dagplejen fylder 2,10 år
indskrives de i børnehaven. Børnetallet i
børnehaverne stiger derfor her henover efterår
og vinter
Budget og forbrug 2019
o Dagplejen – der er overført underskud fra 2018,
som forsøges reduceret i 2019
o Der er balance i børnehavens regnskab
Budget 2020
o Der er udmeldt rammebesparelse på kr. 100.000
o Øvrige besparelser kan forventes
o Budgetfase, herunder høringsperiode er endnu
ikke udmeldt
Folder omdelt og taget til efterretning
Folder omdeles til alle forældre snarest og udleveres
fremover ved indskrivningsmøder i både dagpleje og
børnehave
Kontaktmail
o Login tilsendes forældrerådenes formænd

10 Dialogmøde med Lærings-, social- og
kulturudvalget
• den 20/8 2019, kl 17.00-18.00
• Forberedelse af mødet
• Forslag til indhold:
o Kvalitet i dagtilbuddet
o De styrkede læreplaner
o Balancen mellem tidlig opsporing,
befolkning og demografi
sammenholdt med besparelse og
udvikling
• Vores fokus for mødet

•

11 Dagtilbudslov og styrket læreplan
• Inddragelse af forældrebestyrelsen i
læreplansarbejdet
• Oplæg om opgavens omfang
o Herunder forslag til procesplan
• Særlige interesseområder kan drøftes
• Behov, opmærksomhed, ansvar for
opgaven etc ???

Vi så filmen ”Styrket pædagogisk læreplan – kort fortalt til
forældre”
• https://arkiv.emu.dk/modul/styrket-p%C3%A6dagogiskl%C3%A6replan-%E2%80%93-kort-fortalt-tilfor%C3%A6ldre
• På september-mødet tager forældrebestyrelsen fat om
opgaven
o forældreinddragelse hvordan
o procesplan udarbejdes

Mødevirksomhed 2019-2020
Forslag er:
• 17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd
• 18.15-18.45 Spisning
• 18.45-20.45 Bestyrelsesmøde
• Alle møder afholdes i Simmerbølle
• 4 årlige møder – rul over ugens dage
• Forberedelse – turnus
• Spisning fælles

•
•

Mødet er for LSK-udvalg og forældrebestyrelsen.
o Der udsendes mødeindkaldelse gennem mail
Forslag til indhold godkendt
o Der arbejdes videre med at kvalificere indholdet.
o Kommunikation herom gennem mail
Helle og Ole er ansvarlige for mødet.

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2019-2020:
• 16/9 2019
(Dagplejen ansvarlig)
• 3/12 2019
(Pyramiden ansvarlig)
• 4/3 2020
(Simmerbølle ansvarlig)
• 11/6 2020
(Vejlen ansvarlig)
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
18.45-20.45 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato

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

•

