Referat fra bestyrelsesmøde i Dagtilbud Skanderborg By
Mødedata
Mødedato

18. februar 2020

Mødetidspunkt

kl. 19.00 – 21.00
Dragen, Plantagevej 12, 8660 Skanderborg

Mødested

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

Deltagere

Afbud
Referent/
Mødeleder/ordstyrer:
Referat
Punkt
1.

Referent; Stine – mødeleder; Lotte

Dagsorden
Underskrivelse af referat d. 4.11.2019

Tid:
3 min.

Referat godkendes. Punkt om sukkerpolitik genoptages fra
sidst.

40 min.

Se bilag – pjece om forældrebestyrelse
Jasper og Rasmus genopstiller ikke. De resterende vil gerne
genopstille. Tak for arbejdsindsatsen i bestyrelsesperioden.

Godkendelse dagsorden
2.

Tema: Evaluere bestyrelsesarbejdet
-

På valg er Janus, Marie, Louise
Jasper og Rasmus

Hvad står vi for som bestyrelse?
Hvorfor skal forældre stille op?
Evt. udarbejde stikord der
rammesætter opgaven fra
Dagtilbuddet.

Referat og ansvarlige:

Evaluere bestyrelsesarbejdet:
- Åbningstider
- Fælles forældremøde
- Ressourcer ifbm. Ferie
Der har været ønsket en status på, om hvad
transportudgifterne har været til børnefødselsdage - og om det
at tage til børnefødselsdage, står mål med den kvalitet børn og
forældre oplever. Bestyrelsesmedlemmer tilkende gav deres
erfaringer – og responderede på, at det var betydningsfuldt at
børn oplevede andre familier end deres egen.
Det har ikke været muligt at trække de eksakte udgifter til
transport til fødselsdage. Hvis dette ønskes kan det gøres over
1 børnehus. Samtidigt skal det huskes, at disse tal stammer fra
bus og taxa regninger.
Forældrebestyrelsen til at være nysgerrig på, hvad de gerne vil
have fokus på, ift. at udarbejde et princip for børnefødselsdage.
Dette er pt. uklart i forældrebestyrelsen.
Et medlem opfordre til, at personalet i husene er bekendte
med husets regler ift. afvikling af børnefødselsdage i hjemmet
og i børnehuset.
Ny bestyrelses periode:

1

Kommunikationsstrategi. Aula forventes udrulles i november 2020.
Bevæggrunde for at stille op til bestyrelsen?

2.b

- Værdiskabende arbejde for børnenes fremtid
- Påvirke børnenes hverdag
- Hjælpe de voksne
- Understøtte kerneopgaven
- Deltage i ansættelsen af medarbejdere
Minimum sukkerpolitik i Skanderborg Kommune gælder også i
hjemmet ved fødselsdage. Forældre opfordres til, at det måltid
de servere kan erstatte det måltid barnet vil have fået serveret
i børnehuset.
Bestyrelsen opfordre personalet til at ”nudge” forældrene, og
vejlede dem i en fødselsdag med begrænset sukker indtag.

Sukkerpolitik – fortsat fra sidste møde

Dette kan med fordel nævnes til forældremødet i marts 2020.
De ene-kost ansvarlige kommer med en række
inspirationsopskrifter, så forældrene nemt kan overskue
alternativerne.
3.

Forældremøde d. 18.3.2020
Indbydelse
Skal der være tid til husmøde?
Udarbejde dagsorden
Janus gennemgår forslag til
beretning – ideer modtages

30 min.

https://foraeldresparring.dk/book-et-foredrag/
Oplægsholder Rikke Winckler ”Hvis ikke skæld ud, hvad så?”.
Forslag til beretning fra Janus:

-

Det lave sygefravær
Ferieplanlægning
Mere personale i dagtilbuddet
Samarbejde med eksterne aktører i kommunen
Ny institution - processen
Uddannelse af personale
Forældreforeningen og engagement fra forældre
Ansættelser

Det kommende år:

-

Byggeri af ny institution
Befolkningstilvæksten
Effektiviseringspulje der er fjernet skal til gengæld
findes på skoleområdet
Sikring af ”den bedste institution” i hele dagtilbuddet
Hjemmefødselsdage og sukkerpolitik

Bestyrelsesmedlem foreslog at der udarbejdes små videoer fra
børnene til at opfordre forældre til at deltage i forældremødet
d. 18.3. De siger næsten alle ja til, at give deres bud på hvorfor
forældregruppen skal bruge en aften til at deltage i
forældremødet. Personalet i husene vil spørge
forældrebestyrelsesmedlemmerne i den kommende uge om et
kort interview, som derefter bliver klippet ind i den lille film på
Børneintra.
Derudover har Marie og Janus udarbejdet en invitation som
kommer på børneintra med en elektronisk tilmelding samt et
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4.

Budget 2019 - 2020
Prioriteringer uddybes
Økonomi;
Gennemgang af forbedringer på
bygninger
Forslag om tilbygning af Skovhuset

5.

Nyt fra bestyrelsen

Inspiration fra Nytårskur

opslag på alle hoveddøre i børnehuset. Personalet i
børnehusene deltager fra kl. 19:00.
20 min
- Bestyrelsen blev præsenteret for et udtræk af nogle
hovedområder i budget 2020. Fremadrettet kan
bestyrelsen efterspørge områder de bliver
nysgerrige på, så det overblik de ser svare til det de
ønsker at arbejde med.
- Nærværs prognosen er pt. på 93,30%. Den er gået
0,20% op ift. sidste år på samme tid. Fortsat meget
fint.
- Forbedringer på bygninger er sat i system i en 10 års
plan fra teknik og miljø, så der for hvert børnehus er
plan herfor.
- Tilbygning i Skovhuset med garderobe, pauserum og
2 udetoiletter. I alt 30 m2. Prisoverslag skal
indhentes. Pt. er indhentet et rådgiver honorar.
5 min Flere oplevede at Nytårskuret ikke længere er så relevant.
Arrangementet var ikke særlig godt i år. Det hele var speedet
op, og der var knap tid til at spise. Bestyrelsen ønsker ikke at
deltage næste år. Bestyrelsen ønsker at bruge tiden med de
øvrige dagtilbud eller afholde et social arrangement i egen
bestyrelse.
-

LMU møde
1. april kl. 19-21 inviteres vi til borgermøde omkring
bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger.
Lotte fremsender invitationen.
Der kommer bestyrelseskursus for nye medlemmer
efter d. 1.4.2020. (Datoen sendes ud når den er
endelig aftalt.)
10 min Byggeri:
- Nyt børnehus ved Sølund – Børnehuset Dyrehaven.
Det er endt med den store model. Tidsplanen er
19.3.2021. Spadestik i maj 2020. Bestyrelsen vil blive
orienteret løbende. Fælles personalemøder for de tre
nye huse starter op snart, og dette fortsætter indtil
byggeriet forventes indflytningsklar. Besøg ved
specialinstitutioner i Århus og i Silkeborg torsdag i
denne uge.
- Byggemøde ift. udearealer d. 2.3 kl. 13:00 – 15:00.
Inde arealer i den efterfølgende uge.
- Forventede spadestik i maj 2020 og aflevering d.
19.3.2021
- Fælles aftenmøder i det kommende år - 4 stk. hvor
der udvikles det kommende arbejdsgrundlag for
Dyrehavens børnehus – på tværs af almen og
specialområdet.
-

6.

Nyt fra husene
Byggeri, ansættelser,
uddannelse/temadage,

Ansættelser:
- Alle huse har nu fået ansat en medhjælper eller en
pædagog mere end årsskiftet. (ledelsestimer)
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-

Dragen: Barselvikar – fastansætte Elisabeth – 1
pædagog i jan. Køkken
Vrold: Barsel og flyttet en pædagog fra Dragen.
BørneRiget: barselsvikar, medhjælper Sofie –
pædagog Sasa
Skovhuset: ny daglig leder, 1 barsel og 1
medhjælper (Matilda og Filip) – Lone retur til Æsken
medio april.
Eskebækparken: Dorte ansat som pædagog - Julie
fastansat
Skb. By – flyver Karin.

Temadage og uddannelse:
- Fælles temadag omkring at have fokus på faglighed
og samarbejde
- Fælles temamøde med Morten Børup skoledistrikt
omkring forældrerollen ”den markante forældre” v.
Rikke Yde. Marie deltog fra forældrebestyrelsen.
- Fælles temamøde med Dorte Birkmose – forråelse
- 2. hold af pædagoger er på faglige styrket
medarbejder
- Pædagogmedhjælper afsted i tre dage på kursus
omkring den styrket læreplan på SOSU
- Legekonference i 2 dage for 14 medarbejder (2 fra
hvert hus)
- Motorikvejleder i hvert hus – forår en fra Vrold og en
fra Dragen.
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7.

Punkter til næste møde

Info til forældregruppen

3 min

8.

Evt.

2 min.

2 nye tiltag ifm. Tidlig indsats: de første 1000 dage.
- Fælles hjemmebesøg med sundhedsplejersken
ved 11/2 år eller 3 år, når der er begyndende
mistrivsel.
- Tryghedscirklen – forløb over 8 gange med andre
forældre deltager i projekt og er frontløbere omkring
det at være forældre. (Janni fra Vrold er uddannet og
Lotte Kj. Bliver det i juni 2020)
Sendt beskrivelse til Børne og undervisnings udvalg
ift. anvendelse af udearealer. (evt. orientere om)
Deltagelse i forældremødet.
Tydeliggøre i hvilke huse der er valg til forældrebestyrelsen.
Der udarbejdes en pjece ift. kostpolitik ved
børnefødselsdage.

