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

Mødeleder: Helle og Ole
Referent: Ole

Forældreråds- og Fællesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Torsdag 11/6 2018, kl 17.15-20.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
 17.15-18.00
Spisning
 18.00-18.30
Fællesmøde
 18.30-20.15
Godkendelse af dagsorden og seneste
referat



Præsentation af forældrerådene og
velkommen til ny bestyrelse

Velkommen
Præsentation af repræsentanter/fordeling af tillidsposter

Der udsendes særskilt dagsorden fra afdelingerne

Ingen kommentarer.
 Dagsorden og referat godkendt

Forældrerådene har valgt repræsentanter ind i Bestyrelsen:
Navn
afdeling
Gert Schmidt Nielsen
Dpl
Formand
Lukas Carlsson
Dpl

Bjørn Sander Bergholdt

Sim

Nicole Wehrbein

Sim

Christina Rasmussen

Py

Christina Pelle Meder Mølmann

Py

Helle Heidtmann Andersen
Næstformand
Helle Bjørn Hestbæk

Ve

Heidi Kallesø Clausen

Dpl

Mette Ærboe Hansen

Sim

Maja Jæger Rasmussen

Py

Mette Uglebjerg Hansen

Ve

Helle Flyvbjerg

Midt

Ole Goldschmidt
Sekretær

Midt

Ve
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Bestyrelsen konstituerer sig
 Valg af formand og næstformand

Posterne fordeles som følger:
Formand: Gert (far til Milo i dagplejen)
Næstformand: Helle, (mor til Astrid i Blåhatten)
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Orientering fra afdelingerne
 Der bydes ind med
opmærksomhedspunkter fra
forældrerådene

Fra afdelingerne
 Pyramiden:
 Simmerbølle:
 Dagplejen:
 Vejlen:
o Extra bevillinger i forbindelse med Covid-19 blev
drøftet
o Det tidligere gæstehus er nu en vuggestue som
en del af Vejlen, der dermed er en integreret
institution.
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Arbejdet i forældrerådet vs. -bestyrelsen
 Forældrerådets opgaver
 Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrerådet
 Det lokale samarbejde
o På de enkelte matrikler og deres initiativer,
o at være en aktiv del af det der sker i den enkelte
børnehave/vuggestue/dagpleje,
o få ting til at ske.
Forældrebestyrelsen
 Principper for forskellige ting,
o eks.vis princip om natur/teknik/science,
sprogfærdigheder eller lign.
 Hertil kommer samarbejdet på tværs i dagtilbuddet, som
det kan praktiseres i bestyrelsesarbejde,
o eks.vis arbejdet med overgange på forskellige
niveauer
 Bestyrelsen er også ansvarlig ind i anvendelsen af
budgetrammen, ikke ansvarlig for om budgettet
overholdes, men i anvendelsen. (undtaget er løndelen)
 Bestyrelsen er også et organ i forhold til det politiske liv i
kommunen og samarbejdet med det politiske udvalg.
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
 Børnetal og
o forventning dagplejen
o forventning vuggestuen
o forventning børnehaven
 Budget 2020
o forventning
 Budgetfase 2021










Børnetal
o Samlet falder det gennemsnitlige børnetal i
Dagtilbuddet, med 10 børn i 2020 ift 2019.
Det gælder både i Dagplejen og i Børnehaven
Det aktuelle børnetal har direkte afsmitning og betydning
for personalenormeringen
o Børnetalsprognoserne er medvirkende til, at
men vi kan tilpasse og justere i anvendelsen af
personaleforbrug hen over året, og medvirkende
til at vi pt ikke skal ud og varsle opsigelser.
o Fødselstallet på Langeland er stabilt over de
seneste år, men der er gennem de seneste år
skudt flere og flere private pasningstilbud op.
o Det får selvfølgelig betydning for os
o Vi påregner et gennemsnitligt børnetal på 142 i
børnehaven, og omkring 60 børn i dagpleje og
vuggestue
Budget og forbrug 2020 – budgettet er afhængig af hvor
mange børn vi har i dagtilbuddet, det justeres efter
børnetallet.
Justering i forhold til statens tilskud til
minimumsnormeringer, det betyder en lille smule til
midtlangeland dagtilbud.
Af den pulje der er tildelt Langeland ser det ud til at vi i
Midtl. Dagtilbud får omk. 70000kr.
Pt. er BUPL/PMF og Langeland kommune i forhandling
vedr. ny normeringsaftale.
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I forhold til covid-19 situationen har det naturligvis kostet
ekstra, ligesom det har kostet forældrene og de ansatte.
Vi har fulgt et forsigtighedsprincip, og det har naturligvis
kostet i forhold til både små og store ekstraudgifter. Ikke
mindst rengøring. Dette er grebet forskelligt an i
henholdsvis børnehave og dagpleje.
Hvor mange penge der tilfalder kommunen og dermed
de enkelte institutioner er usikkert. Midler tildeles via
statens bloktilskud
For Dagplejen har det været en udfordring at de ikke har
mulighed for at se kollegaer. Ligesom de skarpe
opdelinger i børnehaven betyder et savn for børn og
voksne.
Budget 2021- Der arbejdes pt. med Budget 21, fra
politisk hånd, og omkring 1./7. fremlægges forslag frem i
høring.
Dette kan betyde at bestyrelsen indkaldes i løbet af
sommeren, for at afgive høringssvar, såfremt vores
område berøres.
Vores administration lægger ikke op til at der skal spares
på vores område.

Dagtilbudslov og styrket læreplan
Læreplan:
 Inddragelse af forældrebestyrelsen
 Afdelingerne er godt i gang med arbejdet med
o Hvilke områder
læreplanerne som forventes afsluttet kort efter den
o Hvordan gør vi det
forestående sommerferien
 Den tidligere bestyrelse havde en intention  Herefter fremlægges læreplanerne for
om en kortfilm om vores dagtilbud
forældrebestyrelsen, som særligt inddrages i drøftelser
og arbejdet om anvendelse af lokalsamfundets
ressourcer samt skabelsen af gode overgange mellem
hjem, dagtilbud, skole og derimellem.
Kortfilm
 Forslag om at foreslå kommunalbestyrelsen at de
arrangerede et samlet billede af alle kommunens
dagtilbud/skoler, med det formål at styrke interessen om
Langeland ?
 Der var interesse for at genoplive tidligere forsøg på at vi
laver vores egen film.
Der er stemning for at vi arbejder videre med film ideen.
Vi sender de gamle ideer med ud sammen med
referatet.
Så kan bestyrelsesmedlemmerne forholde sig til om de
vil sidde i en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der
snævrer ideerne ind til et direkte forslag der kan
præsenteres i bestyrelsen, og sættes i gang i de enkelte
institutioner.
 Den gode historie om Midtlangeland Dagtilbud
vedhæftes referatet

10 Mødevirksomhed 2020-2021
o Forslag som følger:
o 17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd
o 18.15-18.45 Spisning
o 18.45-20.15 Bestyrelsesmøde
o Alle møder afholdes i Simmerbølle
o 4 årlige møder
o Møderne ruller over de 4 første dage i
ugen
o Forberedelse – turnus
o Spisning fælles

Ramme:
 Den foreslåede struktur bibeholdes
 De tre første møder afvikles som beskrevet i strukturen,
mens det fjerde møde bliver et fællesmøde for alle
medlemmer af forældreråd og -bestyrelse
 Mødedatoer følger herunder
Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2020-2021:
 14/9 2020
(Dagplejen ansvarlig)
 1/12 2020
(Pyramiden ansvarlig)
 3/3 2021
(Simmerbølle ansvarlig)
 3/6 2021
(Vejlen ansvarlig)
Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle

Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.15-18.45 Råd og bestyrelse spiser sammen et let måltid
18.45-20.15 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato
Punkter til næste bestyrelsesmøde
HUSK:
at indsende punkter til dagsorden 14 dage
før afholdelse af møde.



