Fællesbestyrelsesmøde/
innovation den 24.4.2018

Bemærkning:

Sted: Nydam Børnehus
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Hanne Hjortlund, Heidi Thuesen, Anne Kathrine
Bruun Sørensen/ Peter Vestergaard Jensen-substitut

Navn

I

1

Ronny

x

Information:
Efter mødet vil jeg gerne tage individuelle billeder af
bestyrelsesmedlemmer

D B Tid

bilag

nej

Tilsyn med dagtilbuddet den 17.5.2018
Bestyrelsesmødet den 25.6.18 flyttes til onsdag den
27.6.18 samme tid og sted

2

Sagsfremstilling:

Ronny

x

nej

Forældrerepræsentation af dagplejen efter den 1.5.18
Dagplejen vil efter den 1.5.18 ikke have et eget forældreråd

Anbefaling:
Der forslås at daglige pædagogiske ledere inviterer forældre
af dagplejen i afdelingen.
Her foreslås italesat, at vælge udpege en forældrerepræsentant
til afdelingens forældreråd.
Endvidere foreslås til bestyrelsen(fælles) at
dagplejerepræsentanter (Dorina og Jan) fortsætter frem til 3
kvartal.
I 3 kvartal vælges der nye forældreråd, hhv ny bestyrelse i
Dybbølsten, som herefter delegerer repræsentanter til
fællesbestyrelsen.
Delegeret forældre fra kommunale afdelinger vil herefter både
varetage repræsentation af børnehaven og dagplejen.
Ønskes godkendt

Konklusion:
Godkendt
Bilag:

1/9

3

Sagsfremstilling:
Styrelsesvedtægt
I forbindelse med ”ny struktur” er der udarbejdet en ny
styrelsesvedtægt

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Styrelsesvedtægten er til høring i forældrebestyrelsen.

Konklusion:
Styrelsesvedtægten godkendes.
Kommentar vedr paragraf 3 stk. 3 i det dette ikke kan
overholdes.
Ronny udfærdiger et høringssvar som sendes til godkendelse i
bestyrelsen

Opfølgning:
Bilag:

Udkast nr. 1 til
styrelsesvedtægt dagtilbud (004).pdf

SP008971804240832
0.pdf
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4

Sagsfremstilling:
Oprettelse af vuggestuepladser.
Pt. Er der fra den 1.8.2018 behov for 10 vuggestuepladser i
dagtilbuddet.
På nuværende tidspunkt er der sikret 100% dækningsgrad i
dagplejen året ud, dvs. at der frem til sommerferien tilbydes
dagplejepladser, selv om forældre har ønsket vuggestueplads.
Pr 1.8.18 er der 14 familier som ønsker vuggestueplads, som
vi pt. ikke kan tilbyde hhv. imødekomme.

Ronny

x

Ronny

x

Anbefaling:
Der anbefales oprettelse af 10 vuggestuepladser i Børnehaven
Dybbølsten pr. 1.8.2018
Konklusion:
Godkendt, som forudsætter forvaltningens godkendelse af
fysiske rammer i Børnehaven Dybbølsten
Opfølgning:
Bilag:

5

Sagsfremstilling:
Deltidspladser i dagtilbuddet.
Der er opstået behov for deltidspladser i dagtilbuddet.
Deltidspladserne baserer på 28 ugentlige timer.
Dette vil svare til 5 timer og 36 minutter pr. dag.
Forældrebestyrelsen har kompetencen til at beslutte i hvilket
tidsrum deltidspladser tilbydes.

nej

3/9

Anbefaling:
For at give afdelingerne mulighed for personaleplanlægning
foreslås et fast tidsinterval pr. dag besluttet.
Anbefaling:

Konklusion:
Beslutningen træffes i Børnehuset Alsunds forældreråd
Opfølgning:
Bilag:

4/9

6

Sagsfremstilling:
Forældreinvolvering

Kirsten

x

Anbefaling:
Daglig pædagogisk leder Kirsten Holm Petersen vil som et led
i hendes talentforløb ”leder for ledere”, stå for processen.
Konklusion:
Kirsten fremlagde processen.
Der arbejdes videre med emnet.
Kirsten og Ronny samler og evaluerer bestyrelsens postet
vedr. emner; samarbejde og involvering
Bestyrelsen informeres om den videre proces

Fra bestyrelsesmødet den 20.2.18
Opfølgning:
Der foreslås emnet ”forældreinvolvering”.
Herunder hvilke opgaver/ kompetencer der ligger i
forældreråd/ bestyrelse, mødehyppighed, emner m.m.
Forældreinvolveringen ønskes visualiseret i forbindelse med
dagtilbuddets strategihus (se vedheftet).
Dagl. Pæd. Leder af Nydam Børnehus, Kirsten Holm Petersen
vil som et led i hendes talentforløb, ”leder for ledere” stå for
opgaven.

Bilag:

strategihus.pdf

Forældreinvolverin
g oplæg til til fællesbestyrelse og leder team.pptx
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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9

Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:

9/9

