Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Skanderborg By
Mødedata
Mødedato

26. juni 2019

Mødetidspunkt

kl. 19.00 – 21:15
Skovhuset, Dyrehaven, 8660 Skanderborg

Mødested

Marie Skriver Pedersen, Børneriget, Jasper Stadum, Børneriget
Stine Wonsild, Asylgade, Diana Højmose, Vrold
Mai-Britt Nielsen, Vrold, Rasmus Lybech Jensen, Eskebækparken
Cecilie Saabye, Dragen, Janus Wehner, Dragen
Hanne Brønum, Dragen, Helle Pontoppidan, Dragen
Lotte Brun Hansen, Dagtilbud Skanderborg by
Louise A. Nielsen, Skovhuset, Lone Langballe, Æsken

Deltagere

Afbud

Referent/
Stine Wonsild
Mødeleder/ordstyrer:

Dagsorden
Punkt Dagsorden
1.
Fast
2.
Fast

3.

1

Godkendelse af dagsorden
Tema: Temasætte
bestyrelsesinput til
forældremøder i sep. Og okt.
Diana og Mai-Britt ønsker input til
hvilke emner der kan være relevant
at drøfte forældre imellem.
Input kunne være
 Kunne vi skabe fokus og
forståelse for betydningen
af ferieindberetning?
 Kunne vi drøfte
betydningen af at forældre
taler med øvrige børn, ud
fra bilag
 Kunne vi drøfte hvordan et
hus/en stue tager imod nye
børn og forældre?
 Hvilken forældre er jeg når
jeg vinker – dialog om de
forskellige positioner vi kan
indtage?

Åbningstider i husene

-

Lotte fremlægger
optællinger fra fredage

Tid:
2 min.

Referat og ansvarlige:
Referat godkendes.

40 min. Bilag: ”Forældrebestyrelsens syn på inklusion”
Diana og Mai-Britt fortæller om et forældremøde de kan
huske for to år siden, hvor temaet gav mening.
Der skal helst være et formål med mødet, så forældrene
føler de kommer hjem med noget de kan bruge. Det kan
f.eks. være en dialogbaseret drøftelse blandt forældre og
pædagoger omkring hverdagen.
Emner på stuerne efter fælles intro kunne være:
 Ferietilmelding
 Hvad bruger vi/du bestyrelsen til
 Brug af sociale medier og Børneintra/Aula
 Afleveringssituation
En god fælles start kunne være øvelsen ”choosing
corners” med f.eks. emnet ”ferietilmelding” eller andet i fht.
handleplan.

Intro af ”husets” bestyrelsesrepræsentant om hvad
bestyrelsen laver.
Vi sender alle hver især forslag til emner til ”choosing
corners” til Diana og Mai-Britt, som kan drøftes til næste
møde.
Fif til møderne – sæt dig sammen med nogle du ikke
kender på forhånd.
15 min. 3 muligheder:
- Beholde det vi har
- Ens så alle lukker 16.00

-

4.

5.

6.

- Ens så alle lukker 16.30
Der er talt op henover 4 fredage i de huse der har åbent til
16.30. Der kan samlet spares 2 medarbejdere ½ time hver
fredag i hvert hus. Det vurderes, at der fortsat er behov for
udvidet åbningstid om fredagen, selvom det i nogle huse
er begrænset behov.
Det besluttes på mødet, at vi ønsker at bibeholde en
variation i husene og dermed beholde åbningstiderne,
som de er nu.
Evaluering af pædagogiske læreplaner 40 min Helle fremlægger eksempel på et læreplansskema fra
- Helle og Hanne fremlægger
Asylgades Børnehus. Temaet var ”Sort teater”. Det kan
ses som et arbejdsredskab som pædagogerne bruger i
hver en evaluering af et
deres tema, for at sikre at børnene opnår de 12
læreplanstema fra et at
læreplansmål, som f.eks. demokratisk medbestemmelse,
børnehusene.
social udvikling osv.
- Lotte gennemgår Lokal
Hanne præsenterer et projekt ”Lære at lære” fra Vrold
læreplans skabelon
Børnehus, hvor der blev arbejdet med ”Sanser”.
Forældregruppen blev inddraget meget.
Der fortælles at pædagogerne indbyrdes i eget hus samt
husene på tværs i dagtilbuddet, sparer med hinanden og
deler viden.
Der er ikke lavet en lovpligtig læreplans skabelon. I
dagtilbud Skanderborg by, har vi valgt at udarbejde en
skabelon til evaluering og refleksion, og en overordnet
Læreplan for hvert hus. Den overordnede læreplan for
huset beskriver husets organisering, måden at arbejde
med læreplanstemaer, inddragelse af børn og forældre,
samarbejdet med øvrige faggrupper m.m. Den kan ses på
det enkeltes hus hjemmeside.
Læreplanen evalueres hvert år.
Fælles forældremøde i foråret
10 min. Marie og Cecilie præsenterer deres forslag (bilag ”Form –
- Hvad vælger vi
Bestyrelsesvalg”) til fælles forældremøde.
fremadrettet:
Det diskuteres hvorvidt det fælles store forældremøde på
tværs af husene fortsat er nødvendig.
Det besluttes at der afholdes et fælles forældremøde i
dagtilbuddet. Dette møde skal forsøges at være
placeret i Morten Børup skoles aula - og være med
valg til forældrebestyrelsen.
På næste møde diskuteres indhold og form på møderne.
Marie og Cecilie arbejder videre med et konkret forslag.
Orientering fra Undervisnings- og
10 min. Fremskrivning af børnetallene viser, at der forventes flere
børneudvalgets møde d. 12.6.2019
børn end der er institutionspladser til. Derfor foreslås det,
v. Lotte
at der ud over den nye institution på Sølund bygges - udregning af normering i
samtidig bevare Asylgades Børnehus og/eller Børnehuset
Skanderborg
Eskebækparken.
Lotte har foreslået, at der i stedet bygges til i den nye
- Ny institution v. Sølund
institution eller i Børneriget Skanderborg Bakker.
- Budget 2020
I forbindelse med budgetforhandlinger 2021 kan dette
med fordel bringes videre i et evt. høringssvar. (her kan
beredskabskataloget tilgås Bestyrelsen tager
beslutning om der skal
bibeholdes varieret
åbningstid om fredagen i
dagtilbuddet eller om den
skal være kl. 16.00 eller
16:30 i alle huse.

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunensoekonomi/budget-2020.aspx
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7.

Nyt fra forældrebestyrelsen

8.

Nyt fra husene - herunder budget,
nærvær, ansættelser, godkendte
handleplaner fra pædagogisk tilsyn,
fælles pasninger
m.m.

10 min.

9.

Punkter til næste møde
 Info til forældregruppen

5. min.

5 min..

Der nedsættes en arbejdsgruppe til høringssvar, som kan
forberede et skriv til næste møde. Jasper, Diana og Lotte
er arbejdsgruppen.
Vedr. ny institution kan det være bestyrelsens opgave at
formidle og fremhæve den positive historie, og ikke
påpege f.eks. afstanden til institutionen.
Hvorfor er feriepasningen flyttet?
Planlagt feriepasning var i Børnehuset Eskebækparken.
Da der er tilmeldt 87 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn
fandt ledelsen ikke, at det er forsvarligt at anvende
Børnehuset Eskebækparken. Derfor blev det besluttet at
årets sommerferiepasning bliver i Vrold Børnehus.
Budget: Generelt ser det pænt ud. Hvis det fortsætter
som planlagt vil der være ca. 1 million ekstra. Som
dagtilbud med et budget på 38 mill. Kr. så vil der skulle
afsættes en buffer ca. 500-700.000 kr. Overskuddet er p.t.
på ca. 3%. Til september, ved den næste
budgetopfølgning, vil LMU og ledelsen vurdere, om der
kan ske en stigning i normeringen på ny.
Nærværs prognose: Nærværs oversigten ser rigtig fin
ud. Der er pt. Et nærvær på 97,49%. Det er mægtig flot.
Pædagogisk tilsyn: de syv huses handleplaner er
godkendt. Én af dem præsenteres til næste møde, og de
øvrige vil kunne findes på hjemmesiderne.
Ansættelser: Der ansættes en fastansat
pædagogmedhjælper i Dragen i næste uge.
Der er i juni blevet ansat en kost ene ansvarlig i
BørneRiget Skanderborg Bakker.
Kommunikationsstrategi – kan den kvalificeres yderligere
Info til forældregruppen:
- Åbningstider, hvorfor der er differentieret tilbud i
husene.
- Beslutning omkring forældremødet i marts 2020

10.
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Evt.

