Fællesbestyrelsesmøde/
innovation den 15.8.16
Sted: Nydam Børnehus
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Susanne( dagplejen), Michael( dagplejen)

Navn

I

1

Ronny

x

Ronny

x

Information:

D B Tid

bilag

nej

Ronny informerer om situationen i Dybbøl Børnehus(tidligere sendt
ud pr. mail). Ansøgningen i forbindelse med oprettelse af pavillon er
politisk blev afslået. Alle vuggebørn tages ind. Der arbejdes på at
forlænge opholdet i dagplejen. Endvidere stilles der pladser til
rådighed i Børnehaven Dybbølsten.
Ronny informerer om kommissoriet i forbindelse med ”Fremtidig
ledelsesstruktur i dagplejen i Broager/ Gråsten og Dybbøl/ Sundeved

2

Sagsfremstilling:
Kvalitetsudvikling i dagtilbud og skole.
Der er vedheftet:
Powerpointpræsentationen.
Opsummeringen af forvaltningens møde med byrådet
Efterårets analysearbejde i den administrative styregruppe

x

ja

Anbefaling:
På bestyrelsesmødet den 14.6.16,blev der besluttet at emnet
tages op igen til diskussion

Konklusion:
Emnet blev drøftet.
Bestyrelsen ser meget positivt på arbejdet omkring
kvalitetsudvikling i dagtilbud og skole.
Opfølgning:
Bilag:
Powerpoint+fra+tema
møde+for+byrådet+d++26+maj+om+kvalitetsudvikling+på+dagtilbud+og+skole.PPTX

1/6

Opsummering+tema
møde+byråd+den+26.+maj+.docx

Dok1.docx

3

Sagsfremstilling:
Evaluering af Per Schulz Jørgensen`s oplæg

Ronny

x

nej

Anbefaling:
Oplægget ønskes drøftet i henhold til evt tiltag i samarbejde
med forældre

Konklusion:
Der lægges op til etablering af forældregrupper( såfremt
ønsket)
Opgaven skal lægges ud til forældrene(råd/ bestyrelse)
Bodil havde temaet på forældremøde med
inklusionsmedarbejder Birgit Dunby.
Der blev delt forskellige spørgsmål ud i forskellige
diskussionsgrupper.
Herefter var der opfølgning med alle forældre.
Børnehuset Alssund forældreråd vil arbejde videre med
mulighed for dialogmøder blandt forældre.
( Taget fra lederteam-mødet den 10.5.16)
Konklusion/ konklusion:
Tiltaget i Børnehuset alssund har været meget positiv.
Dybbøl Børnehus har organiseret en aften i forlængelse af Per
Schultz.
Der konstateres at det er for idealistisk at motivere forældre til
at samles omkring yderligere temaaftener.
Der lægges op til at bruge forældreaftener i forhold til emner.
Der anbefales at der lægges mere i benarbejdet.
Koordinere med skolemøder.
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:

Anbefaling:.

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:

Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:

Bilag:
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:Evt.

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:

6/6

