Referat af Bestyrelses møde i Dagtilbud Skanderborg By
Mødedata
19. februar 2019

Mødedato
Mødetidspunkt

kl. 19.00 – 21.00
Vrold Børnehus, Gl. Skolevej 1, 8660 Skanderborg

Mødested
Deltagere

Lene Gilje, Janus Wehner, Michael Hauge Aagaard, Stine Graven Højlund, Diana Højmose,
Jasper Koefoed Stadum, Trine Aastrup Sandgrav, Helle Dybbøl Pontoppidan, Christinna Skovborg og Lotte Brun
Hansen

Afbud

Louise Askhim Nielsen, Marie Skriver Pedersen,

Referent/
Mødeleder/ordstyrer:
Dagsorden
Punkt
1.

Referent; Stine – mødeleder; Michael

Dagsorden
Underskrivelse af referat d. 16.1.2019
Velkommen til Diana

Tid:
10 min.

Opsamling på Fællesmøde d. 22.1.2019
Målet var at vidensdele og inspirere ind i
arbejdet med Kontraktmål for det
kommende år.
Hvad tog den enkelte med sig –
Hvad kan der med fordel forbedres
fremadrettet?
Er mødet relevant – givtigt?

Referat er godkendt
Velkomstrunde
Godkendelse af referat

Godkendelse dagsorden
2.

Referat og ansvarlige:

30 min.

Der er kommet både positive og negative tilbagemeldinger omkring
mødet.

Flere forældre har tilkendegivet at de oplever at de får
indflydelse ved at deltage

Gav mulighed for dialog forældre imellem.

Gav ikke en større indsigt

Havde svært ved at vide hvad dialogerne skulle bruges til
Selve mødeformen har været positiv:

Godt at tidsplan holder

Fin måde at mødes på

At cafe’erne er korte og præcise.

At emnerne er relevante

At cafe ejerne kan rammesætte emnet

Bilag er vedlagt dagsorden

3.

Tema: Tilbagemeldinger på principper
fra fællesmøde d. 22.1.2019
Bilag er vedlagt dagsorden

30 min.

4.

Planlægge forældremøde d. 19.3.2019
Hvem er på valg i husene?
Opgaver fordeles?

30 min

Forældrebestyrelsen skal også fremadrettet have øje for at mødet er
relevant, hvis der er emner der opleves egnet til dialog og debat.
Lotte arbejder videre med at gøre de nuværende beskrivelser til mulige
principper, og får det fremlagt til først kommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen 2019.
Anvende de opmærksomhedspunkter der blev givet til det fælles møde d.
22.1.2019.


Bilag er vedlagt dagsorden









1

Michael får udarbejdet en indbydelse med hjælp fra Caroline
(Tak)
Indbydelse sættes på Intra og hænges op på døre og
opslagstavler i de enkelte huse.
Datoen sættes ind i aktivitetskalenderens i det enkelte hus på
BørneIntra.
Tilmeldinger sker fysisk på stuen.
Ledelse og medarbejder opfordre den enkelte forældre til at
deltage. Invitation sendes fra daglig leder samt det enkelte hus’
forældre bestyrelsesrepræsentant
Ledelse og bestyrelse byder den enkelte velkommen.
Bestyrelse og ledelse tager navneskilt på.
Vise ved ankomsten hvor man høre til som hus, så der skabes et
fællesskab omkring det enkelte hus.




5.

6.

Udarbejde temaer til beretning fra
formand på forældremødet d. 19.3.2019
Inspiration v. Michael

Nyt fra husene
Byggeri, ansættelser, budget, nærvær,

10 min

20 min

Udviklingskontrakt 2019

Skabe rum for forældredialog ved kaffe/te og evt. placering ved
borde – så mødet bliver mere nært. Bestyrelsen mødes 18:15.
Personalet møder ind til denne dialog kl. 19:00, og deltager i de
husvise dialoger.

På valg:
Børnehuset Æsken – medlem og suppleant
Børnehuset Eskebækparken – medlem og suppleant
Asylgades Børnehus – Medlem og suppleant
Dragen – Medlem og suppleant
Skovhuset – Suppleant
Vrold Børnehus: 2 medlemmer –(1 genopstiller)og en suppleant
BørneRiget Skanderborg Bakker: medlem (genopstiller) og suppleant
Ideer:

Overblik over dagtilbuddet – beskrivelse af husene

Oplæg til stueforældremøderne i september.

Nyt byggeri

Været synlige til høringssvar

Deltage i dialogmøder samt nytårskur
En ide er, at den nye bestyrelse drøfter om der skal være et fællesmøde i
2020.
Byggeri: Rundtur på fredag til 6 børnehuse. Janus, Jørgen samt en
medarbejder og en leder fra hver af de tre børnehuse deltager.
Tidsplan er fremrykket til dec. 2020.
Pædagogisk Tilsyn i de 7 huse i marts og april. Forældre repræsentant.
er velkommen fra kl. 10:00 – 12:30. Spørg bestyrelsen og derefter
aktivitetsudvalg.
Ledelsen har udarbejdet spørgsmål til 10% af forældrene ift. nye tiltag
omkring hjemmebesøg, fødselsdage i hjemmet samt
forventningsafstemningsmøde med daglig leder inden for de første 6 uger.
Normeringstilpasninger: Interne rokeringer – forståelse og glæde ved at
være ansat i dagtilbuddet, så der ikke tænkes på ”husplan”, når der skal
tilpasses i normeringen.
Nærværs prognose for 2018 er den på 96,8% og i januar 2019 er den på
96,2 %.
Kurser til pædagogmedhjælpere i forår omkring sprog, motorik, NUSSA
og Arbejdet med den styrket læreplan generelt.

7.

Nyt fra bestyrelsen

20 min

Evaluere bestyrelsesarbejdet – ideer til næste
års arbejde?

8.

2

Punkter til næste møde

Info til forældregruppen

3 min

Barsler – 2 barser i foråret
Årsplan:

Bruge energi på at lære hinanden at kende i foråret. Eks. ved at
spise sammen og have tid til lidt small talk.

Deltage i fælles budgetmøder – gerne flere.

Deltage i ansættelser er betydningsfuldt.

Betydningsfuldt at der afsættes penge til drift. Huske at afsætte
ressourcer til dette, så bygningerne ikke forfalder yderligere.

Arbejde mere i mindre grupper på mødet – så der kan
udarbejdes flere ting undervejs.

Arbejdet mellem møderne er godt – mindre grupper der
forbereder til møderne.

Mødefrekvensen er tilpas.

Møde i juni frem for maj

Forberede mødet til januar i november.
Fremadrettet:
Danne fællesskaber i forældregrupperne. Sammen med aktivitetsudvalg.
Kom nu – det bliver pisse godt

Det bliver en sjov aften – I kan møde hinanden og få en skøn oplevelse
med.
Fællesmøde d. 22.1 – tak for mange gode input – jeres inspiration tager vi
med ind i det videre arbejde.
9.

3

Evt.
Punkt omkring Kost fra det politiske
niveau.
Åbningstiden i de 7 huse om fredagen

2 min.

