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

Fraværende: Bjørn, Helle (ve)
Mødeleder: Helle og Ole
Referent: Ole

Forældrebestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Tirsdag 3/12 2019, kl 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
Ansvarlig for mødet: Pyramiden, som møder 16,45
refere



Der udsendes særskilt fra afdelingerne

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 Forsøgsinddeling af grupper gennem efteråret,
hvor de store har fået mere tid til fordybelse.
Forældrene ser det osse
o Forældreinddragelse hvordan
 Prøver med skiftende emne en gang om
måneden, hvor forældre kan tilbyde sig
og deltage med aktivitet en formiddag
o
 Simmerbølle
o Promo-video skal blandt andet tage afsæt i dyr,
mad og omgivelse
o Forældreinddragelse hvordan
 Styrke samvær og møde hinanden i
hverdagen
 Fra køkken til hjem opskrifter
 Fra hjem til køkken – ex kok fra hjemmet
o Ture ud af huset
 Forskellige ideer hertil blev fremlagt
herunder sponsorater og op
 Dagplejen
o Glade for at gæstehuset er forlænger 6 måneder
o Fotodag er gået godt, med portrætfoto en lørdag
o Forældreinddragelse:
 Kan du noget du gerne vil sammen med
børnene i legestuen (plakat med
opfordring)
o Promo-video om dagtilbuddet skal blandt andet
give lys på dagplejeuddannelse og samarbejde
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Afdelingernes forældrerådsmøde
 17.15-18.15

1

Spisning
 18.15-18.45

2

Bestyrelsesmøde
 18.45-20.45

3



på tværs af dagplejere
o Kan der etableres en slags intra for dagplejen
Vejlen
o Forpostordning i børnehaven. 1 gang månedligt i
hver afdeling
o Sundhedsplejen tilbyder sig osse med
temamøder i borgerhuset
o Vigtigt med fælles info om de nye kommunale
tiltag (Oles opgave)
o Promovering
 facebook-gruppe undersøges
 små filmklip til kommunal hjemmeside
o forældreinddragelse
 arrangementer, arbejdsdage
 fællesspisninger
o
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
 Børnetal
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven
 Gæstedagplejehus
 Forventet regnskab 2019
 Børnehave på Ørstedskolen
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Forældretildredshedsundersøgelsen
 Orientering om resultat
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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

Referat fra mødet 16/9 i rubrik til højre

Nyheds brev som fortæller om undersøgelsen
Oprids over resultater vedhæftes referatet

Referat fra mødet 3/12:
Prøveoptagelser
Helle og Ole samler sammen, sender ud og afventer
kommentarer og ideeer fra bestyrelsen
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Punkter til næste bestyrelsesmøde
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

HUSK:
at indsende punkter til dagsorden 14 dage

før afholdelse af møde.

Bilag

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

