Fællesbestyrelsesmøde/ ordinær
den 27.6.2018

Bemærkning:

Sted: Børnehaven Dybbølsten
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Jan(dagplejen), Pia (Børnehuset Alsund), Anne
Kathrine( Bhv Dybbølsten)- substitut Peter, Edith( Nydam
Børnehus)

1

Information:
jeg vil gerne starte med at tage individuelle billeder
af bestyrelsesmedlemmer

Navn

I

Ronny

x

D B Tid

bilag

nej

Vuggestuen i Børnehaven Dybbølsten
Konklusion: Vuggestuen er skudt i gang med opstart
den 6.8.18. Det forventes at påkrævet ombygning m.m
er klar til opstart

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
Fra mødet den 24.4.18

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.
Der ønskes status

1/8

Konklusion:
Nydam børnehus: der er valgt en forældrerepræsentant fra
dagplejen i afdelingens forældreråd
Børnehuset Alsund: svarende til Nydam Børnehus
Dybbøl Børnehus afholder møde 3.7.18
I forbindelse med ny styrelsesvedtægt foreslås at der afholdes
forældreråds/ bestyrelsesvalg i 3 kvartal
(efter gamle styrelsesvedtægt).
I 2019 foretages valg i 1 hhv. 2 kvartal ( ny styrelsesvedtægt)
Bilag:

3

Sagsfremstilling:
Forældreinvolvering

Kirsten

x

ja

Anbefaling:
Daglig pædagogisk leder Kirsten Holm Petersen vil som et led
i hendes talentforløb ”leder for ledere”, stå for processen.
Kirsten har arbejdet videre med de input fra sidste møde og vil
præsentere (se bilag)
.

Konklusion:
Strategien er godkendt.
Emnet tages med på ledermøde for at sikre implementeringen
af strategien.
Endvidere præsentere strategien på p-møder og
forældremøder

Opfølgning:

2/8

Bilag:
strategi
forældreinvolvering forslag.docx

strategihus red 3
juni 2018.docx

4

Sagsfremstilling:
FRO (Fælles Rådgivende Organ)
Jan deltog i mødet som dagtilbuddets repræsentant.
Dagsordenen fra mødet er vedheftet.

Jan

x

ja

Anbefaling:
Som information
Konklusion:
Det har været et godt møde. Der afventes referat som Ronny
efterfølgende vil sende ud.
Emnet forældreinvolvering blev diskuteret og der er kommet
forskellige forslag omkring emnet.
Opfølgning:
Bilag:

3/8

5

Sagsfremstilling:
Tilsyn
Der blev afholdt tilsyn med dagtilbuddet den 17.5.18 med
repræsentanter fra politik, forvaltningen, formand for
bestyrelsen og personale.

Boe

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Det har været et konstruktivt møde.
Dagtilbuddet er i udvikling på det sproglige område og i
forhold til Topivurderinger.
Samtidig er der meget stor forældretilfredshed i forhold til
pædagogik, trivsel og sundhed.
Der arbejdes videre med dagtilbuddets område, udviklings og
Opfølgningspunkter se side 11 i rapporten)
Opfølgning:
Bilag:
134275-18_v1_Tilsyn
srapport - Dybbøl-Sundeved.DOCX

4/8

6

Sagsfremstilling:
Belægning

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information
Konklusion:
Informeret
Opfølgning:

Bilag:
Børnehaver:
Belægning.docx

Dagplejen pr. 30.4.18
Gennemsnit: 88,23%
Belægning
dagplejen.docx
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7

Sagsfremstilling:
Budget pr.31.5.18

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
informeret
Opfølgning:
Bilag:
Budget.mht

6/8

8

Sagsfremstilling:

Heidi

x

nej

Hej Ronny og co.
Vi har forældrerådsmøde i Dybbøl Børnehus på onsdag og
har et punkt på vores dagsorden vedr. afstemning til
frokost-ordning.
Hvis det er muligt vil jeg gerne have en dialog vedr. dette
på forældrebestyrelsesmødet. Kan det lade sig gøre?

De varmeste sommer hilsner Heidi

Anbefaling:
Ønskes drøftet

Konklusion:
Der efterspørges mulighed for digital afstemning?
Samtidig ønskes reminder
Opfølgning:
Ronny undersøger i forvaltningen
Bilag:
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9

Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:

8/8

