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

Fraværende: Brian (py), Bitten (py)

Mødeleder: Helle og Ole
Referent: Ole

Forældrebestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Mandag 16/9 2019, kl 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
Ansvarlig for mødet: Dagplejen
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.15

•

1

Spisning
• 18.15-18.45

Dejlig mad
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Bestyrelsesmøde
• 18.45-20.45
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Godkendelse af dagsorden
• Herunder relevans og eventuel
tilpasning af de gennemgående
punkter i dagsorden

•
•
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Kommentarer til seneste referat

Ok
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Orientering fra afdelingerne
• Der bydes ind med det der kan
være relevant for os alle

Stikord fra afdelingerne
• Pyramiden
o Kursus i dagtilbudslov og læreplan. Tre pædagoger fra
hver børnehaveafdeling deltager
o Ny pædagog Maja starter 1/10, og samtidig fratræder
Jane
o Fotografering – forældrerådet kontakter Cathrine Drud
o Lege-lørdag for familier 12. oktober. Forældrerådet
inviterer
• Simmerbølle
o Forældrebank – etableres i hver afdeling. Dagpleje
som børnehave. Her kan man som forældre melde sig
ind i med det som man er allerbedst til, og som man
kan tænke sig at understøtte med i hverdagen i
dagtilbuddet.
o Sommerfest forløb godt
o Dorthe gået på efterløn. Inge er startet i børnehaven
o Der arbejdes med pædagogisk IT. Der er i den
forbindelse nu adgang til hjemmeside hvor man kan
kigge nysgerrigt på børnenes produktioner…… både
fra simmerbølle som fra de andre børnehaver
o Børnehaven fyldt op med 65 børn pr 1/10
o Bedsteforældredag afholdt

Der udsendes særskilt fra afdelingerne

Dagsorden godkendt
Ole opfordrede til at byde ind med punkter der kan kvalificere
dagsorden

•

•
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Orientering fra Midtlangeland
Dagtilbud
• Børnetal
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven
• Forventet regnskab 2019
• Budgetfase vedrørende B-2020
• Dialogmødet 20/8 2019
o Referat fra mødet

•

•
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Dagplejen
o Den nye persondatalov forhindrer at der kan sendes
billeder af børn fra dagplejere til forældre. Der afventes
kommunalt notat som fortæller hvilke forskellige
muligheder vi kan have for at dele billeder fra
hverdagen .
o Der opleves et noget presset efterår i dagplejen som
følge af dagplejernes uddannelse. Der arbejdes med
gode løsninger for børn og forældre
o Fællesspisning var en succes
o Arbejdsdag afholdes 4/10
o Fotografering af dagplejebørn med Lone
o Byttecentral etableres i legestuen. Her kan forældre
bytte tøj, bamser og andet
Vejlen
o Sommerfest var go’…..måske det ku være en fredag
næste år
o Arbejdsdag afholdes 26/9.
o Fotografering med Lone etableres en lørdag
o Ellers god stemning i både Blåhat og Valmue
o
Børnetal
o I dagplejen ligger børnetallet på 65-68 børn den
kommende periode, det er en mindre nedgang som
hovedsagelig kan tilskrives de private pasningstilbud
der skyder op.
o I Børnehaven opleves også en mindre nedgang i
børnetallet af samme årsag.
o Der udarbejdes forventet regnskab i disse dage
o Dagplejen forventer et underskud som kan tilskrives
manglende budgettering af dagplejehuset
o Børnehaven forventer et overskud på driften
Dialogmødet den 20/9
o oplevedes som godt og konstruktivt fra både
bestyrelsens og LSK-udvalgets side. Der blev både
lyttet og forstået.
o Blandt andet drøftedes LSK ønske om daginstitution
på Ørstedskolen
o Udvalget gav udtryk for fokus på forskellighed mellem
institutionerne……både mellem de enkelte dagplejere
og børnehaver’

Dagtilbudslov og styrket læreplan
• På sidste møde tog vi hul på dette
punkt og aftalte at vi på dette møde
tager fat om
o forældreinddragelse
hvordan
o procesplan udarbejdes
• Behov, opmærksomhed, ansvar for
opgaven fremadrettet
• Helle og Ole holder måske korte
inspirerende oplæg, hvis det er en
ide 😊

•

Den gode historie om Midtlangeland
Dagtilbud
• Forslag om at bestyrelsen laver
video som lægges på eller linkes til
hjemmeside

På dialogmødet drøftedes også tilflytning, og LSK-udvalget
opfordrede lå denne baggrund forældrebestyrelsen til at lave en
film om dagtilbuddet.
Bestyrelsen sammensatte en disposition for hvad filmen kunne
indeholde
• Hvilke scenarier og emner er vigtige at filmen viser
• Se nedenstående bilag 2

•

•
•

Vi læste sammen omdelt materiale om lovgivning om
forældresamarbejde i henhold til pædagogisk læreplan
Desuden så vi sammen filmen ”at bygge bro mellem børns
livsverdener”
https://emu.dk/dagtilbud/foraeldresamarbejde/foraeldresamarb
ejde-bygge-bro-mellem-borns-livsverdener
Herefter indsamledes refleksioner fra bestyrelsen om hvad
forældreinddragelse er – se nedenstående bilag 1
En egentlig procesplan blev ikke udarbejdet. Men bolden ligger
lige nu hos Helle og Ole
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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

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

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

•

Bilag 1

Forældreinddragelse – hvad er det for os ?
•

•
•
•
•
•

•
•

Daglig kontakt
o Hvad er der sket i dag
o Så man ved hvad ens barn har deltaget i
o Eventuelt en tilgængelig dagbog, som kan læses når man henter barn
o Vil give mulighed for at tale med barnet derhjemme om dagens oplevelser
Praktiske opgaver med hjem fra ”institutionen”, som der kan arbejdes videre med derhjemme
Billeder fra hverdagen som det er i dag
Hvilke planer er der – hvad skal laves i nærmeste fremtid, så man kan tale med barnet om det
derhjemme.
Forældre-job-bank, med henblik på at forældre kan byde ind med aktiviteter i børnehaven.
”Sprogskilte” mellem institution og forældre, med eks.vis ugens ord. Som bruges i både inst. og hjemme.
Ligesom eksempelvis en potte med kartoffel kan komme med barnet hjem og barnet bringer måske en
pose med nye kartofler retur til institution.
Læring kræver tid og sjov
Institutionen på hjemmebesøg.

Bilag 2

Den gode historie om Midtlangeland Dagtilbud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnedokumentar: guidet tur på legepladsen
Modtagelse af barn (hverdagssituation)
o Både børnehave og dagpleje og afhentning (hvordan at bygge bro)
Det vi gør i naturen lige omkring os
o Skov, strand, kultur (cykeltur)
Dyrehold
Fra jord til bord
Valgfrihed mellem de forskellige tilbud – fokus på forskellighed
Gæstehuset – kan inddrages i filmen hvis det vedtages bibeholdt
Titel og handling
o ”Fra dagpleje til børnehave” eller ”fra morgen til aften i dagtilbuddet”
Hurtigarbejdende Udvalg:
o Helle (ve), Nana (py), Karl Emil (sim), Katrine (dpl)
o Der kan trækkes på Helle og Ole fra nu, i forhold til at understøtte, ideudvikle og filmklippe

