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

Mødeleder: Gert
Referent: Ole

Forældrebestyrelsesmøde i Midtlangeland Dagtilbud
Mandag d. 14./9. 2020, kl 17.15-20.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
Forberedelse og oprydning: Dagplejen som møder 16.45 (koordiner med Anne)
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.00
Spisning
• 18.00-18.30
Forældrebestyrelsesmøde
• 18.30-20.15
Godkendelse af dagsorden og seneste
referat
Hvor kan tidligere referater findes.

•

Der udsendes særskilt dagsorden fra afdelingerne

•
•

Dagsorden Godkendt
Referater fra 2020 vedhæftes til orientering mail med
dette referat

Orientering fra afdelingerne
• Der bydes ind med udvalgte
opmærksomhedspunkter fra
forældrerådene

Fra afdelingerne
• Pyramiden:
o Evalueret på børnefremmødet i sommeren
2020, hvor flere børn var tilmeldt end hvad der
reelt mødte frem
o Overgang børnehave til forårs-sfo, har været
godt
• Simmerbølle:
o Ingenting at supplere med
• Dagplejen:
o Informationer kan være svært tilgængelige i
dagplejen. En platform/portal hvor alle kan have
adgang til fælles info, mødereferater etc
• Vejlen:
o Drøftelse af at covid har været meget
begrænsende for Åben dagtilbud
o Overgang mellem dagpleje/vuggestue og
børnehave
o Overgang mellem børnehave og skole har været
godt
•

Drøftelse på forældrerådsmøderne af børnefremmøde i
ferieperioderne blev videreført her og følgende foreslås:
o En god ide med både digitalt opslag og en
seddel
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Kontaktoplysninger på
forældrebestyrelsesmedlemmer
• Kan de deles?

Drøftelse som munder ud i at alle kan tilslutte sig at referater
og kontaktoplysninger kan rundsendes til
bestyrelsesmedlemmerne.
Fremsendes sammen med referatet.
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
• Omorganisering og stillingsledighed
• Tilsyn i Børnehaven den 15/9
• Børnetal og
o forventning dagplejen

•

Omorganisering og stillingsledighed
o Anne som er koordinator i dagplejen går på
barsel medio november. Kit fra Simmerbølle har
budt ind på opgaven
o Samtidig har Bitten fra pyramiden sagt ja til at

•
•
•
•

o forventning vuggestuen
o forventning børnehaven
Budget 2020
o forventning
Budgetfase 2021
Afsendt høringssvar vedr. organiseringen
på Rådhuset.
•
Orientering om ny skolestruktur,
høringsmateriale vedhæftet. På mødet
opsamles opmærksomhedspunkter til brug
for høringssvar.

o
o

Tilsyn
o

overtage Kits koordinator funktion i Simmerbølle.
Maria Friis fra Simmerbølle har fået nyt job. Så
der skal ansættes en i stedet for hende, samt en
i et vikariat for bitten.
Stillinger er opslået og der afholdes samtaler 22.
september

Der har været afholdt tilsyn i børnehaverne .
Forvaltningen ser og giver tilbagemelding om
tilfredshed med tilsynet, hvor de ser
velfungerende børnehaver.

•

Børnetal
o Rimeligt stabil udvikling, dog med svagt
nedadgående tendens i både dagpleje og
børnehave
o Mere end 30 børn i 0-2 årsalderen passes i
private tilbud
o Omkring 25 børn i børnehavealderen passes i
private tilbud

•

Budget – 2020
o Covid-19 har betydet meromkostninger. Det er
endnu ikke afklaret hvor stor en del af
merforbruget der refunderes

•

Organisationsstruktur i Langeland Kommune
o MED-udvalget for dagtilbuddet har afgivet
høringssvar
o Orientering om indholdet i høringssvaret

•

Ny Skolestruktur
o Oplægget drøftet, og helle og Ole fik til opgave
at skrive forslag til høringssvar som rundsendes
til bestyrelsen forud for høringsfrist den 29/9
o Følgende punkter skal indgå:
▪ Antal lokaler. opmærksom på plads nok.
▪ Faglighed højnes når viden samles
▪ Kan sårbare børn rumme at være i så
stort miljø
▪ Anonymitet for brugere af flexhusets
tilbud
▪ Opmærksomhed på klassekvotient
▪ Tilstrækkelige ressourcer for at løfte
opgaven
▪ Giv tid, så der er mulighed for god
forebredelsestid
▪ God ide at trække børn hjem såfremt de
kan ydes et kvalificeret tilbud i eget
kommunalt regi
o Helle og Ole ansvarlige
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Forretningsorden
• Til drøftelse og godkendelse
• Forretningsorden vedhæftet mail med
mødeindkaldelse

•
•

Tilpasset og godkendt
Revideret forretningsorden vedhæftes mail med referat
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Dagtilbudslov og styrket læreplan
• Læreplanen – kort status på arbejdet med
læreplanen
• Inddragelse af forældrebestyrelsen
o Hvilke områder
o Hvordan gør vi det

•

Læreplaner
o Helle orienterede om arbejdet med læreplanerne
o Næste møde fremlægges læreplanerne.
o Forud fr mødet fremsendes de afdelingsvise
læreplaner til respektive bestyrelsesmedlemmer

•
•
•
•
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Den tidligere bestyrelse havde en intention •
om en kortfilm om vores dagtilbud
Der var på seneste møde interesse for at
genoplive tidligere forsøg på at vi laver
vores egen film
•
Hvem vil deltage i arbejdsgruppearbejdet
Den gode historie om Midtlangeland
Dagtilbud vedhæftes mail med dagsorden

Mødevirksomhed 2020-2021
o

Inddragelse af forældrebestyrelsen
o Mange gode og forskellige ideer er i spil i
afdelingerne
o Covid-19 sætter dog sine begrænsninger

Den gode historie om Midtlangeland Dagtilbud.
o Gert, Helle Heidtmann og Helle Hestbæk ønsker
plads i hurtigarbejdende arbejdsgruppe
o Storyline fremsendes forud for næste møde
o Idekatalog fra tidligere drøftelser medsendes
dette referat
o
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.

•

Opfølgning pkt 8

