Fællesbestyrelsesmøde/ den
28.06.2017

Bemærkning:
Jeg vil gerne tage billeder af bestyrelsesmedlemmer, som
skal lægges på hjemmesiden (såfremt det er ok)

Sted: Nydam Børnehus
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Camilla(dagplejen), Martin(Dybbølsten), Kirsten
(Dybbøl Børnehus)

1

Information: Konstituerende møde den 23.10.17 kl.
18.00 i Børnehuset Alsund

2

Sagsfremstilling:
Forældreinvolvering.
Kvalitetsanbefalinger for dagtilbud og skole lægger op til
højere forældreinvolvering.

Navn

Ronny

I

D B Tid

bilag

x

ja

x

Anbefaling:
Der ønskes drøftet tilbagemeldinger på konklusionen.
Pia Kornbæk har udarbejdet spørgsmål i forbindelse med
forældreinvolveringen.
Spørgsmålene drøftes med henblik på efterfølgende at sende
ud til alle forældre efter sommerferien.
Konklusion fra sidste bestyrelsesmøde:
 Emnet tages op i de forskellige forældreråds/
bestyrelsesmøder med en tilbagemelding på næste
fællesbestyrelsesmøde den 28.6.17
 Udarbejdelse af årshjul i forhold til forældreråds/
bestyrelsesmøder
 Italesætte strategi og læreplaner i afdelingerne
 Bruge Nem barn som information
 Opfordre forældre til konkrete ”handlinger”
derhjemme i forlængelse af læreplansarbejde og
strategier som IT, motorik m.m.
 Invitere til aktivitetseftermiddage (sammen med børn)
med f.eks. motorik som emne
 Definere forventninger til menige forældre og arbejdet
i råds og bestyrelsesarbejde
 Aftale/ formulere prøvehandlinger med efterfølgende
evaluering
 Til et årligt forældremøde (med valg) at italesætte,
læreplaner, strategi/ handleplaner
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Udarbejdelse af forventninger i forhold til råds/
bestyrelsesarbejde med præsentationer til et årligt
møde (med valg)
Forventninger til forældre at møde op til aktiviteter/
arrangementer
Udarbejdelse af en forældreinvolveringsstrategi
Udarbejdelse af prøvehandlinger med efterfølgende
evaluering

Konklusion:
Alsund:
-Udfordringer omkring Nem Barn. Informationer når ikke ud
- Advisering i forhold til informationer kommer sent(kl.16/17)
- uforpligtigende cafemøder
- oplæg med efterfølgende debat skal have indhold som
forældre kan bruge derhjemme
Dybbøl Børnehus:
- Nem Barn udfordring
- Hvordan sikres en tidligere interesse hos forældre i
forhold til barns læring/ udvikling
- Dagsordener udformes af både forældre(råd,
bestyrelse) med ledelsen
- Tydeliggøre arbejdet i forældrerådet
- Årshul til forældre(råds, bestyrelse)
- Socialt samvær blandt forældre( uden personale)
- Velkomstfolder til nye forældre omkring rådsarbejdet
Dagplejen:
-Muligheder for forældre at melde punkter ind til
forældreråd via ophæng hos dagplejer.
- mulighed for årshjul i forældrerådet
Overveje mulighed om at forlænge sædet i forældreråd
Overgang fra dagpleje/ vuggestue til børnehave og til
skole

-

Nydam børnehus:
Årshul til forældre(råds)
Gode erfaringer med Nem Barn, som nærmest
udelukkende bliver brugt som informationsforum
Appen virker ikke efter hensigt

Dybbølsten:
-Stor indflydelse og stor opbakning af forældre(bestyrelse)
- aktiviteter skal være børnerelateret og relevant for forældre
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- Forældre stiller op som hjælp ved aktiviteter også ved
eksterne tiltag
- Mulighed at sende dagsorden( råd/ bestyrelse) til forældre
Generel: Tidligere annoncering af aktiviteter/ læreplansarbejd
for at øge involvering
Bilag:
Kære forældre i
Dagtilbud Dybbøl Sundeved.docx

Vedr. spørgeskema finpudser Pia K og Ronny spørgsmålene,
som efterfølgende sendes til bestyrelsen til godkendelse

3

Sagsfremstilling:
Budget

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Informeret

Opfølgning:
Bilag:
Budget børnehaver:

Budget.mht
Budget dagplejen:
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Budget
dagplejen.mht

4

Sagsfremstilling:
Belægning

Ronny

x

x

Ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:
Børnehaver:

Kopi af Belægning
2017 Dybbøl-Sundeved (Gemt automatisk).xls
Dagplejen:

SP0089717060611580
.pdf
Gennemsnitsbelægning på 89,7 %

4/7

5

Sagsfremstilling:
Anbefaling:

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
6

Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:

Bilag:
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7

Sagsfremstilling:
Anbefaling:

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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