Fællesbestyrelsesmøde/ ordinær
den 26.02.2019

Bemærkning:

Sted: Dybbøl Børnehus
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Hanne Hjortlund( Børnehuset Alssund), Nina ( Nydam
Børnehus)

1

Information:

2

Sagsfremstilling:
SFO start 2019 i Dagtilbuddet.
I Sundeved starter børnene den 1.3.19 i SFOèn (se vedheftet
materiale).
I Dybbøl starter børnene den 1.5.19 i SFOén( se vedheftet
materiale.

Navn

I

D B Tid

Kirsten/
Bodil

x

30
min

Anbefaling:
Kirsten Holm Petersen (dagl.pæd.leder i Nydam Børnehus) vil
informere vedr. 1.3.19 start
Bodil Thorsen (dagl.pæd.leder i Børnehuset Alssund) vil
informere vedr. 1.5.19 start.

Konklusion:
Informeret
Bilag:
Årshjul 2018-19
Børnehave -SFO - Skole.docx

20181010 Overgang
1. maj 2019 Dybbøl.docx
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bilag

ja

3

Sagsfremstilling:
Forældreinvolveringsstrategien
Strategien er evalueret i de enkelte forældreråd/ bestyrelse
med udgangspunkt i vedheftede spørgsmål

Kirsten

x

ja

Anbefaling:
Evalueringen i de enkelte afdelinger ønskes drøftet

Konklusion:
Dybbølsten:
Qua selvejende status har forældrene andre kompetencer som
f. eks i forhold til ansættelse af personale.
Det er nemt at komme i dialog i forhold til sager/ udfordringer
Strategier er rammesættende for dagtilbuddet. Der er ikke
behov for øget dialog, idet der vurderes at der er høj dialog i
forvejen.
Der bliver lyttet til forældrevinklen. Strategier
ønskes ”oversat” til forældre.
Alssund:
Der er god daglig dialog i afdelingen som opleves som
involvering. Strategier er gået igennem. Drøftet hvilke tiltag
der følger strategier. Der er mulighed for input. Kan se
strategier i praksis. Der er ikke behov for øget dialog, idet
niveauet er passende.
Nydam:
Involvering forlanger informationer omkring dagligdagen.
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Strategier kan være tunge at læse. Ønskes ”oversat” til
forældre.
Forældre kan give råd.
Der er tilfredsstillende dialog. Dialogen har udviklet sig.
For at videreudvikle forældreinvolvering blev der drøftet at
give alle forældre mulighed for at indlevere punkter til
forældrerådsmøder.
Der lægges op til at tage det væsentlige op i det strategiske
arbejde. Tydeliggøre hvad der ligger bag arrangementer m.m

Dybbøl Børnehus:
Spørgsmålene opfattes som tunge. Hele strategien opfattes som
tungt.
Daglige dialog med personalet er godt.
Der foreslås forældreinformation i forhold til forældremøder
med valg….der foreslås mulighed for at forældre tidligere kan
melde ind( i skrivelsen) i forhold til forældrerådsarbejdet.

Opfølgning:
Tilbagemeldinger drøftes i lederteamet
Generelt er strategien for tung og forlanger oversættelse til
forældre. Det skal blive mere operationelt for
forældrene( hvordan kan forældre gøre derhjemme)
Bilag:
strategi
forældreinvolvering.docx

Spørgsmål
vedr.docx
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4

Sagsfremstilling:
Tildelingsmodel 2019

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
informeret
Opfølgning:
Bilag:

181126 Dagtilbud
Tildelingsmodel 2019 - gældende.xlsx

5

Sagsfremstilling:
Fra bestyrelsesmødet den 10.12.18
Sagsfremstilling:
I 2014 blev der udarbejdet en trafikpolitik gældende for
dagtilbud Dybbøl/ Sundeved

Ronny

x

ja
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Anbefaling:
Ønskes evalueret/ revideret

Konklusion:
Trafikpolitikken tages op i forældrerådene/ bestyrelse.
Der lægges op til forældrevinkel.
Forholde sig til anvendelse af veste. I hvor lang tid?
Mørke måneder? / hele året?
Nye tanker omkring transport i dagpleje/vugge og børnehave

Anbefaling:
Ønskes evalueret

Konklusion:
Dybbølsten:
Brug af Trafikvester lægges til vurdering hos personalet
Alssund:
Der anbefales at børn altid (hele året) skal gå med vest
Nydam:
Der anbefales at børn altid (hele året) har vest på
Er der seler i bussen skal disse benyttes
Dybbøl børnehus:
Der anbefales at børn altid (hele året) skal gå med vest.
Der anbefales vest med logo
Der efterspørges om det generelt skal være det ældste barn skal
gå yderst…..der foreslås at dette lægges op til pædagogen at
vurdere.
Generelt: der anbefales kasketter( om sommeren)
Bestyrelsen ønsker at børn har vest på hele året.
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Opfølgning:
Bilag:
Trafikpolitik
2014.doc

6

Sagsfremstilling:
Handleplan børnemiljøvurderinger
Forældre involveres i forhold til handleplan- tages med på
forældreråds/ bestyrelsesmøde.
Vedheftet Dybbølsten børnehave og vuggestue SMMTE model
som inspiration og udgangspunkt

Ronny

x

ja

Anbefaling:
De enkelte afdelinger drøfter tiltag i forældreråd/ bestyrelse.
Emnet drøftes på fællesbestyrelsesmødet den 26.2.19

Konklusion:
Dybbøl Børnehus.
Handleplan blev præsenteret.
To gange årligt arbejdes med materialet DCUM
Der er fokus på de ældste børn idet der er højere mulighed for
dialog.
Nydam:
Emnet blev drøftet.
Der blev indkøbt materialer
Børns ideer/ perspektiver skal inddrages mere i det
pædagogiske arbejde
I dagplejen anskaffes en sangkuffert hvor børn har mulighed
for at vælge sange
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Alssund:
Er informeret omkring emnet.
Emnet tages op løbende.
Spørgeskemaet blev benyttet. I vuggedelen blev der filmet.
Der blev udarbejdet handleplan som blev koordineret med
Kids. Motorikrum viderudvikles. Der er anskaffet
campingvogn til udendørsaktiviteter.Der er fokus på
vuggedelen.
Dybbølsten:
Der er udarbejdet børnemiljøvurdering med de ældste børn.
Ved mellemgruppen har personalet spurgt konkret ind.
Spørgsmål blev taget fra DCUM
Børn tog billeder af det de synes godt og mindre godt om
Opfølgning:

Bilag:
SMTTE Sociale
kompetencer august 2018.docx

7/10

7

Sagsfremstilling:
Strategier IT og Sprog
Seneste referater er drøftet i forældreråd og bestyrelsesmøder
i de enkelte afdelinger

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Vedheftede referater til drøftelse

Konklusion:
Referater afrapporteres mundtlig
Referater bør ikke bare vedheftes.
Der foreslås at tovholder for strategigruppen inviteres til
fællesforældrebestyrelse
Opfølgning:
Emnet drøftes i lederteamet
Bilag:
Referat af møde i
strategigruppen Sprog d 24 01 2019.docx

Referat fra d.
9.11.19.docx
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Sagsfremstilling:
Budget 2019

Ronny

x

ja

Anbefaling:

Konklusion:
Informeret
Underskuddet i bhv er reduceret med ca 350.000 kr
Opfølgning:
Bilag:

Budget.mht
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Sagsfremstilling:
Belægning visualiseres i det nye I2 system

Ronny

x

nej

Anbefaling:
Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:
Børnehaver:
belægning.docx

Dagplejen:
Childcare pr.
31-01-2019..xlsx
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