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

Afbud: Bjørn og Nicole (sim), Lukas (dpl)
Mødeleder: Gert
Referent: Ole

Forældrebestyrelsesmøde i Midtlangeland Dagtilbud
Tirsdag d. 8/12 2020, kl 17.15-19.15
Mødet afholdt i Simmerbølle Børnehave
refere
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Afdelingernes forældrerådsmøde
• 17.15-18.00
Pause
• 18.00-18.15
Forældrebestyrelsesmøde
• 18.15-20.15
Godkendelse af dagsorden og seneste
referat

•

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

Fra afdelingerne
• Pyramiden:
o Covid-situationen fylder meget i hverdagen.
o Der er udfordringer i kommunikationen mellem
forældre og børnehave
o Nogle forældre oplever at børnene kan være
kolde når de hentes
▪ For at imødekomme dette tilrettelægges
hverdagen, så børnene kan være
inde/ude på skift gennem dagen
o Fysiske Tilmeldingslister til juleferien har betydet
hurtigere svar og mere præcise svar
• Simmerbølle:
o Ny koordinator i Simmerbølle er Bitten
o 2 medarbejdere fratræder til efterløn
o Der er rejst telte for vinterforanstaltninger
o Måltidet foregår nu omkring bordet og ikke som
buffet
o Juleaktiviteter i fuld gang. Der optages blandt
andet video med lucia som gøres tilgængelig for
forældre
• Dagplejen:
o Ny koordinator i dagplejen er Kit
o 1 medarbejder fratræder til efterløn
o Legestuen har været åbnet, og er nu lukket igen
af hensyn til smitterisiko
o Bestyrelsesmedlem og dagplejer er inviteret til
deltagelse i telefoninterview. Det omhandler
erfaringsopsamling vedrørende covid-19.
o En lukket FB-gruppe for forældrerådet i
dagplejen har været drøftet
• Vejlen:
o Byggetilladelse givet til halvtag i Blåhatten
o Lucia-drive-in for forældre p-pladsen på fredag
o Juletræ står udendørs i år og alle bidrager med
julepynt hjemmefra
o Høns slagtes og vil genopstå på et senere
tidspunkt…..måske i en mindre udgave.

Der udsendes særskilt dagsorden fra afdelingerne

Ok
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
• Vuggestuen opnormeres
• Børnetal og
o forventning dagplejen
o forventning vuggestuen
o forventning børnehaven
• Personalet i afdelingerne
• Regnskab 2020
o forventning
• Budget 2021
• legepladstilsyn
• Overgang for børn til forårs-SFO 1/4-2021
• Aula - ny platform

•
•

•
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Facebookgruppe
• Gert forslår at der oprettes gruppe for
bestyrelsens medlemmer

Regnskabet for 2020 forventes at balancere i både
dagplejen og i børnehaven

•

Budget 2021 forandres på den måde, at midler til
ejendomsudgifter flyttes til central pulje, så centralt
serviceteam fremover står for vedligehold og
opgaveløsning i dagtilbuddet.

•

Legeplads Tilsyn gennemført i børnehaverne her i
november måned.
Der gennemføres ikke legepladstilsyn i dagplejen, idet
der ikke er samme krav til legepladssikkerhed i
dagplejehjemmet som i institutionerne.

•

I lighed med i år prioriteres, at der følger personale fra
børnehaverne med børnene til forårs-SFO i 2021.
Erfaringer fra 2020 var rigtig gode.

•

Aula indføres fra 2021, og forældre gives adgang fra
februar 2021

•
•

•
Den gode historie om Midtlangeland
Dagtilbud.
• På sidste møde blev nedsat
hurtigarbejdende arbejdsgruppe
bestående af Gert, Helle Heidtmann og
Helle Hestbæk
• Status fra gruppen
•

(Oplæg er tidligere tilsendt, men
genfremsendes med denne dagsorden)

Vuggestuen er fra januar 2021 opnormeret til 12 faste
pladser + 4 pladser til brug for gæsteplaceringer i
Dagplejen
Børnetal i de kommunale dagtilbud fortsat udfordret af
de private dagtilbud, idet pladskapacitet og børnetal her
er udvidet.
o Ifølge seneste børnetalsprognose ser det
således ud for de 0-2 årige det første halvår af
2021
▪ Dagplejen omkring 50 børn
▪ Vuggestuen omkring 10 børn
o Ifølge seneste børnetalsprognose ser det
således ud for de 3-5 årige i 2021
▪ I børnehaverne et fald på 6-7 børn i
2021
Personalet i afdelingerne
o En dagplejer fratræder til efterløn 31/12
o 2 pædagoger i Simmerbølle fratræder til efterløn
i marts ’21

•

•

7

Der holdes hønse-slagtedag med aktiv
tilmelding af hensyn til både børn og forældre

•
•

Der er ikke interesse for en FB-gruppe for bestyrelsens
medlemmer, men Aula åbner mulighed for noget
lignende, som kan komme til at fungere på samme måde
Vigtigt at mailsystemet fortsat benyttes til dagsorden og
referater
Aula afventes
Det har grundet covid ikke været muligt at arbejde
hermed.
Vi afventer udviklingen i covid-situationen, og skyder
derfor punktet til mødet i marts måned ’21.
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Dagtilbudslov og styrket læreplan
Afdelingernes læreplaner skal ses som et levende
• Læreplanerne – fremlæggelse med afsæt i dokument, udviklet på baggrund af refleksive processer i
hvordan der er arbejdet med læreplanerne personalegrupperne
i afdelingerne
Læreplanernes individuelle udviklingsplaner er udtryk for det,
og giver mulighed for løbende justering og evaluering af
• Alle har med dagsorden modtaget egen
udviklingsprocesserne.
afdelings læreplan, som vedhæftet fil.
•

•
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Læreplaner lægges på den kommunale hjemmeside i januar
Vi bidrager alle til fælles drøftelse med
afsæt i afdelingernes læreplaner, og
særligt med afsæt i pkt 2.8 og 3.1, som
omhandler forældresamarbejdet og
inddragelse af forældrebestyrelsen
Drøftelser kan munde ud i hvordan
forældrebestyrelsen kan og ønsker at blive
inddraget i processerne nu og fremadrettet

•

Læreplanerne skal ligge færdige og
tilgængelige fra januar

•

Læreplanerne tages til efterretning

Råd- og bestyrelsesmøde idag
• Hvordan forløb mødet
• Kan vi kvalificere mødet og særligt den
indholdsmæssige side
• Hvad kan vi med fordel gøre næste gang

•
•

Mødevirksomhed 2020-2021

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2020-2021:
• 14/9 2020
• 1/12 2020
• 3/3 2021
• 3/6 2021

•
•

God mødeafvikling
Synliggørelse af forældreråd og bestyrelse er fortsat et
vigtigt fokus, i forhold til at skabe åbenhed for
forældregruppen som helhed.
Dog efterlyses der input fra gruppen af forældre
Flere forældre fratræder forældrerådene til april i
forbindelse med at børn starter i forårs-SFO. Der bliver
behov for nye repræsentanter i råd og bestyrelse. Det vil
derfor være en god ide nu at fortælle om arbejdet i
nyhedsbrevet så interesserede allerede nu kan spørge
ind til arbejdet.

Sted: afhængig af udviklingen af covid-situationen

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

Mødets forløb:
17.15-18.00 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.00-18.15 pause
18.15-20.00 Bestyrelsen holder møde
•

