Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældreråd og forældrebestyrelsen
Midtlangeland Dagtilbud

Fraværende: Ole, Helle Vejlen, Nancy Simmerbølle, Brian Pyramiden, Bjørn 5900 Rudkøbing
Simmerbølle

Tlf. 51 64 53 65
soolgo@langelandkommune.dk

Mødeleder: Helle
Referent: Kit

Forældrebestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Onsdag 4/3 2020, kl. 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
Ansvarlig for mødet: Simmerbølle, som møder 16,45
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.15

1

Spisning
• 18.15-18.45
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Bestyrelsesmøde
• 18.45-20.45
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Godkendelse af dagsorden

Ok
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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 Onsdag sidst i april skal vælges nyt forælderåd i
forbindelse med et forældremøde.
o Måske sundhedsplejersken indkaldes og
fortælle om et tilbud der har været i Borgerhuset.
• Simmerbølle
o Forældreinddragelse – f.eks. 2 forældremøder
årligt hvor forældrene hører om de fokus der er i
børnehaven ifht. den nye styrkede læreplan.
o Grupperinger til arrangementer – Hvordan kan vi
ændre det.
o Busbesparelser – Brev til forældrene herom og
hvilken betydning det får for børnene.
• Dagplejen
o Dato på en arbejdsdag
o Fotografering – Gruppebilleder om foråret og
portrætbilleder om efteråret.
o Forældremøde den 28. april 2020
• Vejlen
o Forældremøde den 28. april 2020 evt. med
fællesspisning. Der skal være forældrerådsvalg
den dag.
o Fotografering i september af Cathrine Drud
o Arbejdsdag skal måske hedde noget andet, for
at få større tilslutning.
o Er der noget nyt om de midler der er givet til
børneområdet? – Borgmesteren har udtalt at
børn skal starte i børnehave når de er 3 år i
stedet for 2.10 år. Intet er dog besluttet endnu.

Der udsendes særskilt referat fra afdelingerne
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
• Børnetal
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven
• Forventet regnskab 2019
• Dagtilbudsstruktur 2020
• Temadag for personalet 28-03-2020
• TOPI – trivselsundersøgelse
• Forårs-SFO overgang/brobygning

•

Børnehaverne har fuldt hus og dagplejen ligger stabilt på
ca. 65 børn.
• Prognosen viser at børnetallet er stabilt, selvom der er
startet nye private dagtilbud.
• Regnskabet for 2019 er pænt. Det balancere med et lille
overskud. Dagplejen med et overskud på ca. 100.000 og
dagplejen med et overskud på ca. 8000 kr. Med de
forbehold der må tages.
• Dagtilbudsstrukturen 2020 handler om at der skal spares
nogle penge, og i den forbindelse kigger man på hele
skole og dagtilbudsstrukturen. Men der er ikke noget
konkret på bordet endnu.
Gæstehuset bliver til en integreret institution
(småbørnsgruppe) under Vejlen den 1. april 2020. Der
skal være 6 børn som er skrevet fast ind og 4
gæstepladser fra dagplejen. Det bliver et tilbud som
forældrene kan til vælge. Småbørnsgruppen skal ligge i
Solhatten. Personalet skal overgår fra FOA til BUPL, og
stillingerne skal slås op, idet der er tale om en ny
institution. De ansatte i gæstehuset er i tidsbegrænsede
stillinger.
• Temadag for alle i Midtlangeland Dagtilbud omkring den
nye styrkede læreplan og dagtilbudsloven. Hver
børnehave har 3 Faglige Fyrtårne, og nu skal der videns
deles, så alle er klædt godt på til opgaven omkring den
nye styrkede læreplan. Det er UCL der udbyder
temadagen.
• Hjernen og Hjertet har et modul der hedder TOPI
(trivselsvurdering). Dette er blevet tilkøbt til Langeland
Kommune igen. Børnene vurderes 2 gange årligt.
Børnehave og dagpleje kan placere børnene i grøn, gul
eller rød position alt efter barnets trivsel. Lander et barn i
rød eller gul position, skal der laves en handleplan for
barnet og forældrene skal selvfølgelig inddrages heri.
• I år følger der en voksen fra hver institution med
børnene i forårs sfo indtil 31. juli 2020.
Bitten skal med fra Pyramiden, Rasmus skal med fra
Vejlen og Katrine fra Simmerbølle. Vi kan lærer en
masse af hinanden og ser tiltaget som en positiv måde
at skabe en god overgang for børnene på. Skolebørnene
har mødtes på tværs over nogle onsdage, hvor de har
set hinanden an og lavet en masse aktiviteter sammen.
Forældremøder i afdelingerne forår 2020
Der afvikles forældremøder i alle afdelinger i foråret 2020
• Orientering
• Dagplejen den 28. april 2020
• Pyramiden 29. april 2020
• Vejlen 28. april 2020
• Simmerbølle 4. juni 2020
Foredrag for forældre
Til efteråret vil vi gerne lave et fælles forældremøde for hele
Midt Langeland Dagtilbud.
• Forslag om Ulla Dyrløv
Ulla Dyrløv er et godt bud som vi gerne vil hører. Helle
booker Ulla Dyrløv og melder en dato ud.
Den gode historie om Midtlangeland
Referat fra den 16/9-2019
På dialogmødet drøftedes også tilflytning, og LSK-udvalget
Dagtilbud
• Forslag om at bestyrelsen laver video som opfordrede på denne baggrund forældrebestyrelsen til at
lave en film om dagtilbuddet.
lægges på eller linkes til hjemmeside
Bestyrelsen sammensatte en disposition for hvad filmen
• Der skal nedsættes en arbejdsgruppe
kunne indeholde
(forældre) der har lyst og mod på at
• Hvilke scenarier og emner er vigtige at filmen viser
arbejde med filmen
• Se nedenstående bilag
Referat fra mødet 16/9 og 3/12 i rubrik til
højre

Referat fra mødet 3/12 2019:
Prøveoptagelser

Helle og Ole samler sammen, sender rundt til
bestyrelsesmedlemmerne og afventer kommentarer og ideer
herfra

Der er masser af ideer, men forældrene synes det er en
meget stor opgave.
Tina Karlsen vil gerne understøtte os med sit IT kendskab.
Ellen overvejer og snakker med Helle fra forældrerådet i
Vejlen, om de skal mødes med Helle Flyvbjerg og Tina
omkring opstart af en video. Ellen melder tilbage til Helle
Flyvbjerg. Nanna melder sig måske ud af den gruppe, som
blev etableret tidligere.
10 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

