Fællesbestyrelsesmøde den
14.6.16
Sted: Børnehaven Dybbølsten
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Kirsten( formand Dybbøl Børenhus)

Navn

I

1

Ronny

x

Information:
Jeg vil informere omkring problematikken i
forbindelse med vedligeholdønsker i de enkelte
afdelinger.

D B Tid

bilag

x

nej

Der afventes tilbagemeldinger fra støjmålinger
2

Sagsfremstilling:
Etablering af ”sygekorps”
Der blev diskuteret mulighed for at etablere et ”sygekorps”(
aktive medborgerskab).
Syge børn skulle blive passet i eget hjem.
Grundlæggende en god idé
Dagtilbud kunne prøve at udarbejde en liste som formidles
videre til forældrene. Det bliver forældrenes ansvar at
kontakte personer fra listen.
Der lægges op til at afdelingerne kunne spørge via forældrene
om der er nogle i netværket som kunne tænke sig den opgave.
Såfremt der er positive tilbagemeldinger skal børne- og
straffeattest forlanges.( taget fra sidste bestyrelsesmøde)

Ronny

Anbefaling:
Frivillighedskonsulent Johnny Alfsen er inviteret for at belyse
yderligere muligheder i forbindelse med emnet.
Hej Ronny
Måske vores bedsteforældreliste kan linkes til Projekt Deleby
på den ene eller den anden måde?
http://sonderborgkommune.dk/deleby
Mette
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Konklusion:
Johnny præsenterer sig selv.
”Bedsteordning” er afprøvet i Sønderborg Kommune tidligere.
”Pjece frivillige sociale tilbud”
Jo flere jo bedre på en liste.
Reservebedste hvad er det?( slides fra Johnny)
Det er vigtig at opbygge relationer til den frivillige
Der er mulighed for at lægge opslag på f.eks insite, aviser
Se på seniorlife.dk( hjemmeside)
Huske godtgørelse ved f.eks kørsel hjemmefra
Der er mulighed for at etablere en forening( via paragraf 18
som er udadvendt)
Her kan der søges om tilskud
Se på ordningen fra Hvidovre(eksempel)
Johnny sender slides(oplæg) til Ronny som videresender

Opfølgning:
Tre spørgsmål tages med i forældreråds/ bestyrelsesmøder:
Er der et behov?
Hvem vil ved behov stå for implementering?
Skal der startes med at invitere frivillige i afdelingerne?
Emnet behandles på mødet i september
Bilag:
3

Sagsfremstilling:
Maddannelse i dagtilbud.
Fra efterår 2015 frem til forår 2016 blev der fokuseret på
maddannelse i alle afdelinger med konsulentbesøg.

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Projektet blev evalueret som vedhæftes som information og
drøftelse.

Konklusion:
Emnet blev drøftet. Der er en positiv respons på maddannelse i
bestyrelsen
Opfølgning:
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Bilag:

evaluering
maddannelse.docx

4

Sagsfremstilling:
FOLA( Forældrenes Landsforening) har sendt nedenstående
Brev.

Ronny

x

ja

Anbefaling:.
Bestyrelsen bedes tage en beslutning om brevet skal
videresendes til alle forældre i dagtilbuddet!

Konklusion:
Idet omprioriteringsbidraget politisk er taget af dagsordenen
er emnet ikke relevant.
Opfølgning:
Bilag:

14 børn til 1
pædagog - orientering til forældrebestyrelsesmedlemmer i Sønderborg Kommune.pdf

5

Sagsfremstilling:
Budget pr 30.04.2016

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Jeg vil informere omkring budgettet.
Konklusion:
Informeret
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Opfølgning:
Bilag:

com.sap.ip.bi.web.p
ortal.integration.xlsb
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Sagsfremstilling:
Belægning pr 27.5.2016

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Konklusion:
Informeret
Opfølgning:

Bilag:

Børnehaver:

Belægning 2016
Dybbøl-Sundeved.xls

Dagplejen: Gennemsnit på 90,13 %

Mappe1.xlsx
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Sagsfremstilling:
Ronny
Gæste/ vikarfunktion i dagplejen
Ledelsen har været i dialog med FOA om mulige løsninger i
forbindelse med Gæstefunktion i dagplejen.
Emnet er blevet behandlet i LMU den 7.6.16 og FOA indkalder
Til informationsmøde den 29.6.16
På mødet vil jeg komme ind på økonomien for løsning af
opgaven.
Der vedheftes bilag omkring forslaget samt FOA`s indkaldelse
Anbefaling:

x

ja

Konklusion:
Informeret/ forslaget opfattes positiv med henblik på at
kvalitetssikre arbejdet i dagplejen
Opfølgning:
Bilag:
Medlemsmøde_nyt
tiltag i gæstedagplejen.docx

Lokalaftale om
ansættelse af gæstedagplejer uden for eget hjem i henhold til overenskomsten for dagplejere.docx
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Sagsfremstilling:Evt.
Kvalitetsudvikling i dagtilbud og skole

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information
Konklusion:
Kort information. Emnet tages op på kommende
innovationsmøde
Opfølgning:
Bilag:
Powerpoint+fra+tema
møde+for+byrådet+d++26+maj+om+kvalitetsudvikling+på+dagtilbud+og+skole.PPTX
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