Til mødedeltagerne:
o Repræsentanter i forældrebestyrelsen
Fraværende: Louise (Ve), Heidi (Dpl), Nicole (Dpl), Karen Marie (Dpl), Bitten
(Py), Nana(Py)
Mødeleder: Jonas
Referent: Ole

Midtlangeland Dagtilbud
Spodsbjergvej 52 B
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 90
soolgo@langelandkommune.dk

Forældrebestyrelsesmøde Midtlangeland Dagtilbud
Tirsdag 27/11 2018, kl 17.15-20.45
Simmerbølle Børnehave
refere

Afdelingernes forældrerådsmøde
 17.15-18.45

Spisning
 18.45-19.15
 Af hensyn til forplejningen beder køkkenet
om, at melde afbud, såfremt vi er
forhindret i at deltager i mødet.

Afviklet – der udsendes særskiltereferater herfra

Go’ suppe :-)

Bestyrelsesmøde
 19.15-20.45
1

Godkendelse af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Pyramiden flyttes til Vejlen
 Hvad kan fortælles fra mødet med
borgmesteren og udvalgsformand
 refleksioner herom
 skriftlig henvendelse til borgmester og
udvalgsformand
o fremlægges og kvalificeres
 procesplan for flytning
o drøftes





Under dette punkt deltager alle fra den
aktive arbejdsgruppe omkring
institutionsflytningen - Julie, Ellen,

Christina, Betina, Sabina og Nana





kort orientering fra mødet med borgmester og
udvalgsformand.
Det bemærkes, at der var en god dialog på mødet.
Forældrerådene fra Pyramiden og Vejlen fremsender
brev til Borgmester og udvalgsformand. Heraf vil fremgår
væsentlige opmærksomhedspunkter vedrørende en
eventuel flytning.
procesplan for flytning blev drøftet og kvalificeret
o bestyrelsen bemærker vigtigheden af at alle
tre huse både åbner og lukker hver dag, så
alle børn har en base og dermed oplever
tryghed.
o aldersintegrerede grupper hvor de små
lærer af de store, og de store kan være
opdragende i forhold til de små
o ved teamsammensætning, skal et væsentligt
afsæt være at personalet er gode
samarbejdspartnere.
o relationen har også betydning for det gode
samarbejde.
o der kan måske med fordel være
valgmulighed ved indskrivning til Vejlen, så
forældre kan vælge mellem de ter huse i
Vejlen
o Desuden forslag om at promovere Vejlen
ved for eksempel at fortælle om de tre huse,
pædagogisk fokus og personalefordeling.
Måske endda reklamere i biografen for
tilbuddet :-)
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Orientering fra afdelingerne
 Rådsmøderne
 Hverdagen
 Runde blandt deltagerne
 Meddelelser.

procesplanen bringes herefter videre til drøftelse i MEDudvalg og personalegrupper
Alle interessenter er hermed inddraget i den
forberedende del af processen
Herefter planlæger ledelsen den videre proces med
fortsat fokus på at alle skal høres og inddrages
Punktet dagsordensættes på råds- og bestyrelsesmødet
den 27/2 2019

Stikord fra afdelingerne:
Udover flytning af Pyramiden til Vejlen, kan følgende
refereres:
Dagplejen:
 Der har ikke været ansøgere til ledig stilling som
dagplejer.
 Dagplejen er pt presset på den baggrund, hvilket betyder
flere dagplejere med 5 indskrevne børn, hyppige
gæsteplaceringer mm.
 Der ønskes lokal planlægning af forældrerådsvalg til
april/maj. Planlægges på næste rådsmøde
Pyramiden:
 fotografering af børnehavens børn. Der er ønske om en
bedre planlægning eller anden fotograf til næste år
 Børnefremmødet i efterårsferien svarede knap til de
tilmeldinger der var til pasning, trods ihærdigt forsøg på
at få korrekt tilmelding.
Det er nok svært at forvente helt præcis tilbagemelding,
idet mange forhold kan få indflydelse på behov.
Simmerbølle:
 når børn starter som 2,10 år kalder det på
opmærksomhed i forhold til behov for ekstra omsorg for
barnet.
 børnehaven kan imødese overbelægning fra januar
2019
 større gennemsigtighed, så man fremover ved hvad man
binder sig til som rådsrepræsentant.
 Herunder huske at fordele ansvar mellem sig, når der
arrangeres diverse, så alle ved hvem der gør hvad.
Vejlen:
 fotografering vellykket. Forældrerådet arrangerede.
 fællesspisning arrangeres i foråret. Samtidig afholdes
valg til forældrerådet.
 arbejdsdag fastsat til 7/9 2019
 Forældrerådet ønsker forældrebetalt frugtordning.
 Der skal drøftes med forældregruppen, hvordan det kan
praktiseres. Måske det kan rejses på fælles
forældremøde for Vejlen/Pyramiden i forbindelse med
orientering om flytning af Pyramiden.
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Orientering fra Midtlangeland Dagtilbud
 Budget 2018
o Forbrug 2018 børnehaven
o Forbrug 2018 dagplejen
o forbrugsoversigter vedhæftet mail
med dagsorden




Børnehavens nuværende forbrug viser at der kan
forventes et regnskab i balance. Måske endda med et
lille overskud.
dagplejens nuværende forbrug viser et merforbrug på
personaleudgifter og en driftsmæssig balance.





Børnetallet i dagplejen har været stigende gennem
2018, og ser nu ud til at have fundet et stabilt leje.



Børnetallet i børnehaven viser et lille fald fra 2018 i
forhold til forventning i 2019.
Dog ikke så meget at der kan undgås overbelægning i
børnehavens afdelinger fra oktober 2019



Det er dog værd at bemærke, at der er flere usikre
faktorer der spiller ind. Nemlig at
o prognoser er et øjebliksbillede
o der fra 2019, som følge af ny dagtilbudslov,
gives muligheder for tilskud til pasning af børn i
eget hjem
o eventuelle konsekvenser heraf, naturligvis
endnu ikke kendes

Drøftelse af synlighed
 Hvordan blir vi som forældreråd og bestyrelse mere synlige for forældrene
 hvordan bliver vi mere handlekraftige
 drøftelse
 foldertekst vedhæftet mail med dagsorden
o Drøftelse og tilpasning



Folderforslag godkendt – med billedforbehold



Ledelsen tilpasser og udsender til bestyrelsen til
orientering.
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Ny dagtilbudslov og styrket pædagogisk
læreplan
 i forlængelse af seneste møde blev det
besluttet, at skrive forslag til principper for
samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.
 forslag vedhæftet mail med dagsorden
o Drøftelse og tilpasning




Herefter uddeles folderen ved fremtidige
indskrivningsmøder i dagpleje og børnehave, ligesom
den lægges på iportal og hjemmeside.
fremlagte forslag blev drøftet og godkendt.
principper for samarbejdet lægges på iportal og
hjemmeside
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Retningslinier for udflugt
 forslag vedhæftet mail med dagsorden
o Drøftelse og tilpasning



Forslaget drøftet og godkendt med den tilføjelse, at der
altid skal sikres, at der i forberedelsen af en udflugt er
vurderet tilstrækkeligt antal voksne i forhold til antal børn



Under drøftelsen blev der rettet opmærksomhed på at
forældrene i de fire afdelinger ikke administrativt giver
tilladelse til de samme ting omkring udflugt og andet.
Det skal selvfølgelig ensrettes.
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Børnetal 2018 og 2019
o forventning dagplejen
o forventning børnehaven
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Mødevirksomhed 2018-2019

Forældreråds- og bestyrelsesmøder forår 2019:
 27/2 2019
(Simmerbølle ansvarlig)
 6/6 2019
(Vejlen ansvarlig)
Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.45 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.45-19.15 Alle spiser sammen et let måltid
19.15-20.45 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato

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



Målet er Danmarks bedste dagtilbud – hvordan gør vi

En opfordring til alle Forældre:
 skriv til os om tanker ideer og bekymringer så har vi
noget at arbejde med

