Fællesbestyrelsesmøde/ den
15.9.2016
Sted: Ullerup
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Michael( dagplejen), Camilla( dagplejen), Martin(
Dybbølsten…Liva dagl. Pæd. Leder deltog som substitut)
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Information:
Møde FTR( fælles rådgivende organ) den 25.10 kl.
18.30 på Ulkebøl skolen
Tilsyn dagtilbud den 22.11 kl. 14-16 i Ullerup
Velkommen til Hanna( Børnehuset Alssund) og Boe(
Nydam Børnehus)
På næste bestyrelsesmøde den 16.11.16 mødes
forældrerepræsentanter en halv time før for at
konstituere sig.
På mødet den 16.11.16 aftales hvilken
bestyrelsesrepræsentant vil deltage i mødet vedr.
tilsyn den 22.11.16
Ronny har informeret om at der grundet mange
tilflytterfamilier i Sundeved, arbejdes på etablering af
en midlertidig småbørnsgruppe i Nydam Børnehus,
som står på afdelingens venteliste, for at undgå at
dagplejere i længere tid har 5 indskrevne børn. Dette
forudsætter berørte forældres accept.
Der er tale om en gruppe på 5-6 børn med start den
1.10.16. til løsning af opgaven tilføres afdelingen
personaletimer.
Der afventes nu tilbagemelding af berørte forældre.
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Sagsfremstilling:
Orientering og status vedr. kommissoriet om
ledelsesstruktur i dagplejen.

ja

Der er d. 7. juli udsendt et kommissorium
vedrørende fremtidig ledelsesstruktur i
dagplejen.
Ud fra tre scenarier og en spørgeguide
arbejder ledelse og medarbejdere i september

1/7

og oktober med undersøge og afdække
styrker og udfordringer ved forskellige
ledelsesstrukturer.
Ledelsens og medarbejdernes input skal
danne grundlag for, at dagtilbudslederne i de
to dagtilbud Broager/ Gråsten og
Dybbøl/Sundeved på et kvalificeret og oplyst
grundlag kan tage stilling til den fremtidige
ledelsesstruktur i dagplejen.
Områdebestyrelsen for de to dagtilbud vil d.
15. september få en grundigere orientering
omkring tankerne bag kommissoriet og den
foreløbige status på ledere og medarbejderes
arbejde med scenarierne.
Bestyrelsen og dagtilbudsleder for dagtilbud
Broager/ Gråsten deltager den første time

Anbefaling:
At punktet tages til efterretning

Konklusion:
Scenarierne blev præsenteret.
Bestyrelserne sender besvarelser i forhold til kommissoriet.
Eventuelle yderligere scenarier indsendes til dagtilbudsledere
senest den 5.10.16.
Opfølgning:
Bilag:

12
Kommissorium.pdf
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Sagsfremstilling:
For at kvalificere tilsynet med og udviklingsarbejdet i kommunens dagtilbud udarbejdes et nyt tilsynskoncept med
udgangspunkt i Hjernen og Hjertets Dokumentationsmodul.
Et første udkast til ramme for tilsynet præsenteres.

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Til information og drøftelse

Konklusion:
Informeret
Den 16.11.16 besluttes efter konstitueringen hvilken
forældrerepræsentant der deltager i mødet

Opfølgning:
Bilag:

Acrobat-dokument.pd
f
Dok.docx

3/7

4

Sagsfremstilling:
Ronny
Aftalen med Service og Ejendom er på plads.
75 % af dagtilbuddets vedligeholdelsesbudget flyttes til Service
og Ejendom.

x

ja

x

ja

Anbefaling:
Til information og drøftelse

Konklusion:
Informeret.
Ronny undersøger deadline for evt ønsker i forbindelse med
budgetforhandlinger.
Opfølgning:
Bilag:
Dagtilbud
Dybbøl-Sundeved SAMARBEJDSAFTALE 29. juni 2016.docx

OPGAVER service og
ejendom.docx
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Sagsfremstilling:
Evaluering af projekt maddannelse

Ronny

Anbefaling:
Der foreligger en evaluering af projekt maddannelse til
information og drøftelse
Konklusion:
Informeret.
Indsatsen vurderes overvejende positiv.
I forlængelse af projektet blev der etableret
en”netværksgruppe sundhed”
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Opfølgning:
Bilag:

Evaluering+af+projekt
+Maddannelse+i+dagtilbud.PDF
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Sagsfremstilling:
Budget pr 31.7.2016
Anbefaling:
Som information

Ronny

x

ja

Konklusion:
Informeret
Opfølgning:

Bilag:

20160824105143210.
pdf
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Sagsfremstilling:
Belægning
Anbefaling:
Som information

Ronny

x

ja

Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:

Børnehaver:

20160824103042156.
pdf

Mappe1.xlsx
Dagplejen:

gennemsnit: 89,37%
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Sagsfremstilling:Evt.

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:
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