Fællesbestyrelsesmøde/ ordinær
den 10.12.2019

Bemærkning:

Sted: Høllevej 6A, 6320 Egernsund/
Ronny`s kontor
Nr Accepteret
.
Afbud:

Kl. 18.30 – 21.00

1

Information:

2

Sagsfremstilling:
Strategiarbejdet ”den nye styrkede pædagogiske læreplan” og
læringsmiljø.
Der er nedsat en strategigruppe vedr. ovenstående emne med
Bodil Thorsen (dagl. Pæd.leder i Børnehuset Alssund).

Navn

I

D B Tid

Bodil

x

30
min

Anbefaling:
Bodil vil informere om processen og arbejdet i gruppen

Konklusion:
Drejebogen sendes ud. Medarbejdere bliver inviteret til
pædagogisk arbejdslørdag i de enkelte afdelinger.
Der udarbejdes en fælles dagsorden.
Processen skal afsluttes i juni 2020.
Der fokuseres på data, viden og aktionslæring.
Der anvendes en ny analysemodel (aktionslæringsmodel).
Der inviteres til sparringssamtaler i forhold til emnet.
Det er målet at udvikle evalueringskulturen, samt
læringsmiljøerne med udgangspunkt i børneperspektiver.
Ligeledes skal forældre inddrages (anbefaling
forældreinvolvering).
Bilag:
2019 oktober
strategigruppe læringsmiljø.docx
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bilag

ja

3

Sagsfremstilling:
Møder i 2020.
Fællesbestyrelsen har afholdt 6 årlige møder.
Dette foreslås reduceret til 4 årlige møder.

Ronny

x

nej

Anbefaling:
Der ønskes besluttet 4 årlige møder.
Forslag:
Tirsdag den 25.2.20 i Dybbøl Børnehus
Torsdag den 28.5.20 i Nydam Børnehus

2/10

Tirsdag den 15.9.20 i Dybbølsten Børnehave og Vuggestue
Torsdag den 3.12.20 i Børnehuset Alssund

Konklusion:
Mødedatoer er godkendte

Opfølgning:
Bilag:

4

Sagsfremstilling:
Møde i Fælles Rådgivende Organ (FRO)

Winnie

x

x

ja

3/10

Den 20.11.19 blev der afholdt møde i FRO som Winnie og
Ronny har deltaget i.
Anbefaling:
Som information og til drøftelse

Konklusion:
Der blev diskuteret om det vil give mening at ensrette skoler
og dagtilbud på forskellige områder. Her blev der dog ikke
opnået konsensus grundet mange forskellige opfattelser.
Der vurderes meget positivt at politiker har og udviser
interesse.
Branding var også et emne.
Ronny informerer om at dette emne ligeledes blev diskuteret i
dagtilbudsledergruppen. Dagtilbudschef Connie Buch vil
kontakte kommunen kommunikationsafdeling.
Dagtilbuddet D/S ønsker ikke en bestemt profil, men vil gerne
favne bredt.
Der ønskes ensartethed i forhold til hjemmesiderne
Opfølgning:
Bilag:
417564-19_v1_Dags
orden til ordinært FRO-møde 20.11.2019.docx.PDF

398863-19_v1_Skriv
else til det fælles dialog- og FRO møde 20.11.2019.DOCX
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5

Sagsfremstilling:
Strategier for Sundhed og Motorik
Referater fra seneste møder i strategigrupperne vedhæftes.

Ronny

x

x

ja

Anbefaling:
Ønskes drøftet

Konklusion:
Taget efterretning

Anbefaling:

Opfølgning:
Bilag:
Referat motorik:
Motorik Strategigruppe referat oktober 2019.docx

Referat sundhed:

Referat 08.10.
2019.docx
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Sagsfremstilling:
Ronny
Budget pr. 30.10.19
Rapporten udviser et forventet underskud på ca. 3,8 millioner
kr.
Begrundelsen herfor søges i den høje overbelægning alle
afdelinger har. Hele dagtilbuddet går ud med en
overbelægning på ca. 113%. Grundet overbelægningen
forventes refusion på ca. 2,3 millioner kr. (se bilag)
Endvidere forventes refusioner i forbindelse med barsel og
uddannelse på ca. 310.000 kr. (se bilag).
Dagtilbuddet gik ud med et underskud på ca. 2,6 millioner kr. i
2018. Vi er godt på vej for at nedbringe dette.
Endvidere er der etableret en vuggestuegruppe i Nydam
Børnehus, hvilket har medført uforudsete udgifter på ca.
200.000 kr. (se bilag)

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Informeret

Opfølgning:
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Bilag:

Budget.mht

Dagtilbud
Dybøl-Sundeved-september.xls
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Sagsfremstilling:
Belægning.
Dagtilbuddet går ud med en belægning på ca.113% i
børnehaverne.

Ronny

x

nej

Dagplejen går ud med en gennemsnitsbelægning status ultimo
oktober
På 92,07%
Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Skrivelse til forvaltningen.
Winnie og Lene har formuleret en skrivelse i forhold til
dagtilbuddets overbelægning.

Winnie/
Lene

x

x

ja

Anbefaling:
Skrivelsen ønskes drøftet.
Der ønskes besluttet om skrivelsen sendes til forvaltningen.

Konklusion:
Det besluttes at sende skrivelsen til forvaltningen (Connie
Buch/ dagtilbudschef).
Winnie sender på bestyrelsens vegne.
Når skrivelsen er sendt afsted lægges den samtidig på Nem
Barn (daglige ledere)
Opfølgning:
Bilag:
Forældrebrev til
forvaltningen.docx
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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