Fællesbestyrelsesmøde/ ordinær
den 24.06.20

Bemærkning:
Jonna fra Nydam Børnehus deltager som personalerepr.
Lenette substitut for Nina(Nydam)
Bodil substitut for Hanne (pers. repr. Børnehuset Alssund)
Lena fra Dybbølsten Børnehave og Vuggestue som
personalerepr.

Sted: Egernsund/ Ronny
Nr Accepteret
.
Afbud:

Kl. 18.30 – 20.00
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Information:
- Kids-tilsyn er flyttet fra august til januar 2021
Her ønskes diskuteret i hvorvidt
en ”forældrevinkel” kan organiseres. Ronny
løfter emnet ind i forvaltningen.
- Planlægning af frokostordninger går nu i gang.
Børnehaver kan ansætte enten en fleksjobber (3
timer pr. dag) eller en pædagogmedhjælper (2
timer pr. dag). Ronny er i dialog med
jobcentret.
- Der blev påpeget udfordringer i forbindelse
med afstemningen, idet forældre som snart
skiftet over i børnehavedelen var med i
afstemningen i vuggestuen, som principielt ikke
gav mening. Her ønskes en optimeret
organisering af valget (næste gang i 2022).
- Endvidere vil forældrerådet i Børnehuset
Alssund udarbejde en skrivelse, der
præsenteres i fællesbestyrelsen, som tager
afsæt i ”jord til bord”. Her skal der
undersøges om der er midler (fra Sundhed) til
rådighed.
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Sagsfremstilling:
Trivselsmålingen 2020
Dagtilbuddets trivselsmåling viser et meget tilfredsstillende
resultat på 6,1(Top), (i 2017 på 5,7).
Besvarelsen lå på 78,6%( i 2017 på 86%).
Et godt resultat i forhold til Social kapital:
Brobyggende på 82 (77 i 2017)
Forbindende på 91 (83 i 2017)
Samlende på 87 (85 i 2017)

Ronny

x

ja

For Dybbølsten Børnehave og Vuggestue kunne der desværre
ikke genereres en rapport, da mange medarbejdere (vikarer)
ikke opfyldte de kriterier for at kunne deltage i besvarelsen.
Den 13.5.20 blev der afholdt TRIO møder med den enkelte
afdeling.
Følgende generel fokuspunkt blev udpeget:
- Krav i arbejdet (4,18) (i 2017 på 4,3)
I enkelte afdelinger blev der endvidere udpeget egne
fokuspunkter, hvor der her udarbejdes handleplaner.

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Det flotte resultat er taget til efterretning
Bilag:
Trivselsmaaling_-_e
get_resultat_og_benchmark.pdf
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Sagsfremstilling:
Minimumsnormeringer 2020
Dagtilbuddet får tildelt 690.313 kr. i 2020
Fordelingen tager udgangspunkt i gennemsnitsbelægningen
for dagtilbuddet (taget den 18.5.20).
Udgangspunkt for fordelingen er 80/10/10.

Ronny

x

x

I Børne-og Uddannelsesudvalget blev der besluttet følgende
kriterier i forhold til anvendelse:
I referatet fra Børne og Uddannelsesudvalgets møde i fredags er der
besluttet følgende omkring minimumsnormerings puljen på
5.489.000

Forslag til kriterier
De tildelte midler anvendes til,
-

Åbne/ lukke medarbejdere.
Børnene modtages og sendes hjem af de samme voksne hver dag
hvilket giver en ensartet og
genkendelig modtagelse og afhentning for børnene. Dette giver
ligeledes mulighed for at få
pædagogen tilbage til børnene. Pædagogindsatsen fokuseres
således, at der kan arbejdes i
mindre grupper i ” primetime”
- Medarbejdere til vuggestuebørn
Dette for at sikre den tidlige ind sats.
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Bemærk: Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til at
deltidsansatte med udgangspunkt i de faggrupper der skal
ansættes på) medarbejdere skal tilbydes fuld tid.
Endvidere er der et opmærksomhedspunkt omkring tildelt
økonomi, idet volumen af tildelte midler skal bruges i 2020.
Dette volumen/ antal timer bliver mindre set i forhold til at
tildelt økonomi skal strækkes over et helt år.
Anbefaling:
Der anbefales at bruge tildelt økonomi fra 1.8.2020 fordelt i de
enkelte afdelinger i forhold til børnetal.
Det betyder følgende tildeling:
Dybbølsten Børnehave og Vuggestue: 129.000 kr.
Dybbøl Børnehus: 250.000 kr.
Nydam Børnehus: 173.000 kr.
Børnehuset Alssund: 136.000 kr.
Konklusion:
Fællesbestyrelsen bakker anbefalingen op
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:

Anbefaling:

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:

Anbefaling:

Konklusion:

Anbefaling:

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:

9/9

