Fællesbestyrelsesmøde/ ordinær
den 25.02.20

Bemærkning:

Sted: Dybbøl Børnehus
Nr Accepteret
.
Afbud:

Kl. 18.30 – 21.00

1

Navn

I

D B Tid

Bodil

x

30
min

bilag

Information:
Næste møde den 27.5.2020 i Nydam Børnehus
Der trivselsmåling til personale er på vej (marts)
Frokostordning skal der til hhv. fravælges i maj
måned. Dette sendes i e-boks.
Stemmer forældre ikke, gælder det som et ja.
Der føres tilsyn med dagtilbuddet i august måned.

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).

Anbefaling:
Bodil vil informere om processen og arbejdet i gruppen

Konklusion:
Strategigruppen holder tidsplanen (juni 2020).
Afdelinger har afholdt hhv. skal afholde personalelørdag i
forbindelse med arbejdet.
Afdelingerne går nu i gang med arbejde i forhold til egen
børnehave/ dagpleje.
Der skal nedfældes handleplaner. Der bearbejdes to
læreplanstemaer hver måned.
Evalueringskulturen er et bærende element i
læreplansarbejdet.
Endvidere indtager læringsmiljøet en væsentlig rolle.

1/11

ja

Der skal arbejdes mere med data ( Topi, TRAS,
sprogvurderinger).
I forhold til evaluering arbejdes der efter konkrete modeller.
Forældre inddrages i arbejdet med den styrkede pæd.
Læreplan.

Bilag:
Pædagogisk
læreplan_Dybbøl Sundeved.docx

2/11

3

Sagsfremstilling:
Hvad er der fokus på i de enkelte afdelinger?

Ronny

x

nej

Anbefaling:
Formændene/ forældrerepræsentanter informerer omkring
arbejdet i afdelingen.

Konklusion:
Dybbøl Børnehus:
Der er ansat en ny leder til huset med start den 1.3.20.
Den styrkede pædagogiske læreplan er der fokus på. Passagen
til SFO er der meget fokus på.
Forældrerådet vil arbejde på at familier bliver bedre til at
melde ferie ind, idet det handler om personale ressourcer.
Dybbølsten:
Fokus på organisering af de mange indskrevne børn.
Får besøg af læsevejleder fra Dybbøl skolen.
Afdelingen er med i et sang-projekt.
Endvidere i et projekt omkring tidlig kulturstart.
Den styrkede pæd. Læreplan.
Der mangler plads til barnevogne.
Der er indført ”skofri” zone
Medarbejder kommer tilbage fra deres barsel.
Der er fokus på ressourcer i forhold til børn md særlige behov.
Alssund:
Fokus på organisering af de mange indskrevne børn.
Der arbejdes i mindre grupper.
Kommende skolebørn har fokus.
For meget personale som er tidsbegrænset ansat.
Nydam:
Passagen starter den 1.3.20

3/11

Har fået gode erfaringer fra sidste år
Vuggestuen er implementeret.
Der er rotter på legepladsen ( legepladsen har været lukket)
Fokus på den styrkede pæd. Læreplan
Der arbejdes med emne”Genforeningen”

Opfølgning:
Bilag:

4

Sagsfremstilling:
Tilmeldinger i forhold til ferie, nærmere op til jul 2019 +2 og
3 januar2020.
Børnehuset Alssund modtog op til 10 uanmeldte børn.
Dette er en udfordring i forhold til personaleplanlægningen
hhv. der er mangel på personale.

Ronny

x

nej

4/11

Anbefaling:
Drøftelse omkring håndtering af udfordringen

Konklusion:
Bestyrelsen vil formulere en skrivelse til forældre.
Her ønskes konkrete eksempler på konsekvenser
(personaletimer) når børn enten ikke kommer ved tilmelding
hhv. når børn ” bare kommer”
Opfølgning:
Lene vil overtage opgaven. Ronny sender konkrete eksempler
til Lene.
Udkastet sendes rundt i bestyrelsen til godkendelse.
Bilag:

5

Sagsfremstilling:
Strategier for IT og Sprog
Referater fra seneste møder i strategigrupperne vedhæftes.

Ronny

x

x

ja

Anbefaling:
Ønskes drøftet

5/11

Konklusion:
Digital dannelse blev til en god drøftelse i Børnehuset Alssund
Der ønskes tilbagemelding på ”IT folderen” fra forældre

Anbefaling:

Opfølgning:
Bilag:
Referat IT:
Referat IT
23.01.20.docx

Digital dannelse
udkast til en forældrefolder (002).pdf

Referat Sprog:
mødet i
strategigruppen sprog.docx

6/11

6

Sagsfremstilling:

Ronny

x

nej

Passage fra daginstitution til skole i Dybbøl
Formålet med arbejdet under punkt 1 er at afdække
fordele/udfordringer ved vores nuværende model og
sammenligne disse med fordele/udfordringer ved andre
modeller som overgang til SFO 1. marts (anbefaling 10 i
helhedsplanen), rullende skolestart (model i Nordborg) og den
nuværende model (1. maj start).

Anbefaling:
Ronny informerer vedrørende status.

Konklusion
Informeret

Opfølgning:

Bilag:
Rullende skolestart:
Visualisering af
rullende skolestart.pdf

1marts start i Sundeved:
SP008972002031225
1.pdf

7/11
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7

Sagsfremstilling:
Belægning 2019:

Ronny

x

nej

Børnehaver: 112,8 %
Dagplejen: 90,77%
Belægning 2020/ simuleret:
Børnehaven: 112,89%
Dagplejen Februar:
Normering 48
Indmeldte 42 = 86,36%

Anbefaling:
Som information
Visualiseres i I2

Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:
Dagplejen 2019:
Samlet oversigt for
2019 månedsvis.docx

9/11

8

Sagsfremstilling:
Tildelingsmodellen 2020

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:

tildelingsmodel
2020.xlsx

10/11

9

Sagsfremstilling:
Budget 2020

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information
Konklusion:
Budgettet udvises ikke korrekt, idet der mangler økonomi i
forhold til 10 vuggebørn (8 i Nydam og 2 i Dybbøl Børnehus),
som udgør ca. 1 million kr.
Endvidere er budgettet for 2019 ikke opgjort. Dagtilbuddet har
genereret et minus som overføres i budget 2020.
Informeret
Opfølgning:
Bilag:

budget.mht

11/11

