Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By
Mødedata
Mødedato

11. januar 2017

Mødetidspunkt

kl. 17.00 – 18.30

Mødested

Fælleden; mødelokale 1 S 03, 8660 Skanderborg

Deltagere

Michael, Signe, Amy, Martin, Helle, Maria og Lotte,
Marie, Stine, Brian, Kirsten, Anna

Afbud
Referent/
Mødeleder/ordstyrer:

Dagsorden

Punkt Dagsorden

Tid:

Referat og ansvarlige:

1.
Fast

Godkendelse af referat 14.11.16

2 min. Ingen bemærkninger

2.
Fast

Godkendelse af dagsorden

5 min. Godkendt

3.

Orientering omkring afvikling af
afstemning til frokostordninger i
dagtilbuddet

10
min.

Der var i alle 7 huse et næsten 100% flertal for at have
frokostordninger. I Skovhuset, som skal opstarte var der
et flertal på 77,1%. Til forældremødet i september
forespurgte forældregruppen om en frokostordning kunne
påbegyndes før d.1. aug. 2017. Dette lovede ledelsen at
vurdere på ud fra afstemningen og opstart af
vuggestuebørn. Ledelsen har valgt, at påbegynde
frokostordningen pr. 1. marts 2017 for de børn der skal
blive i huset efter d. 1. august 2017. Betalingen bliver dog
først fra d.1. april 2017. Førskolebørnene er blevet tilbudt
at deltage ved en tilkendegivelse via mail til den daglige
leder inden fredag d. 27.1.2017. Hvis alle forældre i
årgang 2012 tilkendegiver at de gerne vil at deres børn
deltager, gælder frokostordningen også for denne gruppe.

4.

Fremlæggelse af Kontrakt 2017

20
min.

Gennemgang af kontrakt så de enkelte mål er bekendte
for forældrebestyrelsen. De fire mål vil blive evalueret i
forældrebestyrelsen ved møderne i 2017, og bestyrelsen
vil især selv arbejde med målet ” Fremtidens folkestyre Fra brugerbestyrelse til borgerrepræsentation”. Under
dette mål vil forældrebestyrelsen blandt andet arbejde
med bestyrelsen som rollemode:
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Bestyrelsen introducerer nye forældre til
dagtilbudet eks. ved fællesarrangementer og
forældrekaffe
Ældre børn hjælper nye børn. Rollemodeller mentor ordning.
At erfarne medarbejder guider nye kollegaer i
hverdagen
Nye forældre bliver taget imod af ”garvede
forældre”. Inddrages i kulturen om dit, mit og vores
børn. Kunne være ved fælles arrangementer, hvor
alle fortæller hvem de er forældre til.

Forældresamarbejde
 Ved de ordinære forældremøder i dagtilbuddet
 Fælles møder på tværs af LMU, aktivitetsudvalg,
bestyrelse, ledelse
 Bytte central - aktivitetsudvalg på tværs af husene
 Temamøder for forældre om konkrete temaer
 Deltager i planlægningen af dialogmøder

At forældrebestyrelsen gør sig selv tilgængelig for
forældegruppen. Under møder, arrangementer i
huset, kort orientering efter bestyrelsesmøder
5.

Uddele ansvarsområder til fælles
møde med aktivitetsudvalg, LMU og
ledelsen d. 17.1.2017
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15
min.

Planlægning af mødet. Der er pt. tilmeldt 6 forældre ud
over forældrebestyrelsen. Bestyrelsen drøfter hvad der
kan ske af udvikling på mødet, hvis tilmeldingen er så
forholdsvis lav. Der aftales at der skal komme en lignede
tilkendegivelse hvis mødet skal afholdes. Lotte har sendt
en reminder ud på BørneIntra.
Der aftales to spor på mødet.
Der uddeles opgaver hvis mødet afholdes og det andet
spor er, hvis der ikke inden torsdag er kommet 6 eller
flere tilmeldinger, så aflyses mødet pga. manglende
tilmelding. Lotte står for denne vurdering.
Bestyrelsen drøfter hvordan emner fra Kontrakten kan
blive introduceret på forældremødet i marts. Der tales
også om at forældrebestyrelsen ambitioner og ideer skal
fortsætte med at udvikles på.

6.

Orientering omkring
foredragsholder til forældremøde d.

10.
min

21.3.2017 samt klargøre
formaliner.

•
•
•

Sted

•

På valg – genopstiller?

Sted: Vi afventer svar om vi kan låne Fælleden. Hvis ikke
vil Michael stå for at finde alternative muligheder i
Skanderborg.
Mødet er d. 21.3.2017 kl. 18:30 - 21:00.
Personalet er inviteret til foredraget fra kl. ca. 19:00
Annette Prehn er foredragsholder. Hun vil holde et oplæg

Foredragsholder
Udarbejde
formandsberetning

omkring ”Hjerne smarte børn” og hun vil komme omkring
”Pædagogik/hjerne/børn”.
Michael og Lotte udarbejder en indbydelse.
Lotte fremsender tidligere skabeloner af indbydelser samt
valgmateriale og Michael forsøger at komme med et
udkast.
Michael foreslår at der kommer valg på halvdelen af
husene, så der sikres at der sker en nogenlunde ligelig
udskiftning af forældrebestyrelsen.
Signe, Martin og Michael tilkendegiver at de gerne vil
fortsætter. Amy siger at hun godt vil være på valg.
Michael sender en mail til Anna, Stine, Kirsten og Brian
for at høre om deres mandat.
Michael udarbejder et forslag til formandsberetning til d.
7. marts. Bestyrelsen giver input derefter.
Kort drøftelse efter valg i husene omkring robusthed og
livsmestring - Hvordan kan vi styrke dette i samarbejdet.

7.

Nyt fra forældrebestyrelsen

10.
min

8.

Nyt fra husene - herunder
ansættelser, nærvær,
sammenlægning m.m.

10
min.

Henvendelse fra tilflytter til bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen drøfter hvordan de forholder sig til
spørgsmål.
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Børnehaven Skovhuset ændrer navn til
Skovhuset. Frokostordning til alle 0-4 årige pr. 1.
Marts og betaling pr. 1. April. Førskolegruppen
spørges på ny om de ønsker som samlet gruppe
at deltage.
Dragens køkken fungerer - pris godt 500.000 kr.
Asylgade samarbejder med Skanderborg
Museum om udviklingsprojekt. Asylgades
børnehus har 150 års jubilæum i 2017 og
forventer at afholde dette i foråret 2017.
Musikforløb på tværs af husene i foråret. Det er to
pædagoger fra husene der varetager opgaven og
købes fri af deres stuer i de dage hvor de er
afsted. Rikke, pædagogmedhjælper og vikar,
ansættes i perioden og dækker de i tre huse.
Kontrakt plakat er udarbejdet og bliver til plakater
til husene samt postkort til personale, forældre og
samarbejdspartnere.
Asylgades Børnehus -samarbejde med dagpleje



9.

Punkter til næste møde

•

10.
Fast

4

5 min.

.

11.
Fast
12
Fast

Info til forældregruppen

Evt.

for derved at skabe opmærksomhed på, at der er
plads til børnehavebørn i huset. Derudover
arbejder de også tæt sammen med plejehjem, og
skaber medieomtale omring de projekter de
igangsætter.
Nærvær slutter i 2016 på 96,3 % i hele
dagtilbuddet. Et rigtigt flot nærvær som LMU
fortsat ønsker at der arbejdes intens med og
derved også automatisk øger den daglige
normering i husene.

Forældremødet marts

