Fællesbestyrelsesmøde den
3.12.20

Bemærkning:

Sted: Egernsund/ Ronny
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Lena (medarb. Repr Dybbølsten)- substitut Liva
Lena P( forældrerepr. Dybbølsten) – substitut Gitte

Navn

I

Ronny

x

Kirsten/
Nydam

x

D B Tid

bilag

Nina ( forældrerepr. Nydam) – substitut Britta

1

Information:
Den nye dagtilbudsstruktur
Endelig info sendes den 4 eller 5.12.20
Opfølgning pkt. 4 fra mødet den 9.9.20
Skrivelse vedr. udvidelse og ønsker til ændringer i Nydam
Børnehus

Konklusion:
Ronny følger op på det tidligere italesatte ønske om
at
En ekstern ser på eventuelle fysiske mangler i forhold
til indretning m.m.
Lederne bedes her udarbejde en liste
med ”optimeringsønsker”

2

Sagsfremstilling:
Kommunikationsstrategi i forbindelse med Aula.
Der skal afklares forventninger med forældre, som skal munde
ud i en lokal kommunikationsstrategi dvs. i den enkelte
afdeling.

ja

Anbefaling:
Ønskes drøftet

Konklusion:
Kirsten har motiveret emnet.
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Der vedhæftes Kirsten`s præsentation.
Der var en meget god drøftelse i forbindelse med emnet.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Gitte
(forældrerepr. Dybbølsten), Pia ( medarbejderrepr. Dybbøl
Børnehus), Kirsten (dagl. Leder Nydam Børnehus) og Ronny
(dagtilbudsleder).
Aula går i luften den 18.1.2021.
Et opmærksomhedspunkt i forbindelse med Aula:
Frem for at sende ”samlede beskeder”, er der mulighed for at
sende på ”svar direkte”.
Kirsten tager dette med videre i overordnet arbejdsgruppe.

Opfølgning:
Ronny inviterer arbejdsgruppen i januar 2021.
Ronny forespørger hos skolerne om der er nedfældet en
kommunikationsstrategi, som kan bruges til inspiration.
Bilag:

Anvendelsesstrateg
i Aula Dagtilbud.pdf

Kirstens præsentation:
Kommunikationsstr
ategi Aula Kirsten.pptx
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Sagsfremstilling:
Den styrkede pædagogiske læreplan.
Processen omkring læreplanen er ved at være afsluttet.
I december skal den nye styrkede pædagogiske læreplan samt
evaluering lægges på afdelingernes hjemmeside.

Bodil/
Alssund

x

ja

Anbefaling:
Bodil informerer om status
Konklusion:
Bodil motiverede emnet.
Afdelingerne har afsluttet arbejdet hhv. formuleringen af den
styrkede pædagogiske læreplan.
Læreplanen lægges på afdelingernes hjemmeside.
Der er et forslag om at lægge læreplanen ligeledes på AULA.
Lederteamet arbejder aktuel med evalueringsdelen af
læreplanen som vedhæftes læreplanen.
Opfølgning:
Bilag:
Eksempel Børnehuset Alssund
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Pædagogisk
læreplan - Dybbøl Sundeved - redigeret 04 09 2020_ILK.pdf
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Sagsfremstilling:
Kids tilsyn

Ronny

x

ja

I 2020 skal der føres pædagogisk tilsyn i alle
dagtilbudsafdelinger i Sønderborg Kommune. Tilsynet tager
igen afsæt i en KIDS-observation inden for temaerne: fysiske
omgivelser, relationer samt leg og aktivitet.
Datoen for tilsynet vil i 2021 være kendt af dig som daglig
pædagogisk leder, men ukendt for det pædagogiske personale.
Personalet må gerne vide, at der kommer en observatør i
februar-måned, men den konkrete dato, er kun kendt af dig.
Derudover vil vi gerne inddrage to pædagoger som KIDSobservatører. Pædagogerne skal observere i to timer i egen
afdeling. Den ene time skal han/hun observere på en anden stue
end den stue, han/hun er tilkoblet, mens den anden time skal
være observationer i uderummet. Timerne må gerne fordeles på
forskellige dage og i forskellige tidsrum.
Det er vigtigt, at der sikres personaledækning i de to timer, så
pædagogerne har mulighed for kun at observere og ikke skal
indgå i personalegruppen.
Pædagogerne observerer inden for temaet: leg og aktivitet.
Du bedes som daglig pædagogisk leder udpege de to
pædagoger, som skal repræsentere afdelingen. Pædagogernes
observationer skal være individuelle.
Observationsmaterialet er vedhæftet denne mail og skal
printes.
Områdets dagtilbudsleder vil også observere i afdelingen i to
timer; inde og ude ud fra temaet: leg og aktivitet.
Dagtilbudslederen vil kontakte dig.
Daglig pædagogisk leder udfylder afdelingens
rammebetingelser: https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=WZLZF5EJS13J
Der afholdes ét tilbagemeldingsmøde i alle afdelinger. På
tilbagemeldingsmødet vil de deltagende være: den eksterne
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konsulent, de to pædagoger, dagtilbudsleder samt daglig
pædagogisk leder.
Alle observationer skal være udført forud for
tilbagemeldingsmødet.
Formålet med tilbagemeldingsmødet er dels, at de fire
observatører deler deres observationer af afdelingen, dels at de
danner en fælles ’institutionsfortælling’ ud fra KIDSobservationerne. Herefter definerer deltagerne afdelingens to
særlige styrker samt to udviklingspunkter, som der skal arbejdes
videre med i udviklingsåret.

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Ronny informerede om status.
Dagtilbuddet oprindelige Kidstilsyn blev flyttet fra august
2020 til jan/ febr. 2021.
Opfølgning:
Bilag:
Teori KIDS
Dagtilbud.pdf

5/12

5

Sagsfremstilling:
Hvad har vi lært af Corona – tiden?
Ny praksis ved aflevering/ forældre

Ronny

x

nej

Corona-tiden har givet en ny praksis i forhold til aflevering og
afhentning af børn.

Anbefaling:
Sagsfremstilling ønskes drøftet.
Der foreslås at nedfælde/ beskrive i forældreråd/ bestyrelse
fremadrettet praksis i afdelingerne.

Konklusion:
Der var en generel god drøftelse af de erfaringer forældre har
fået.
Der er i hver afdeling faste procedure hvordan barnet
afleveres.
Forældre kommer ikke længere ind i grupperummet, som
vurderes positivt både fra forældre og personalet, da dette
medfører mere ro i det pædagogiske arbejde.
Afleveringssituationer er hurtigere end de plejer at være.
Ronny har bedt bestyrelsen om lokalt at diskutere de gode
tiltag og fastholde disse også når Corona tiden er overstået.

Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Budget pr. 31.10.2020
Der vedhæftes simuleret forbrug

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som info

Konklusion:
Informeret.
Der forventes at dagtilbuddet går ud med et underskud mellem
500.000 – 700.000 kr.
Dette vurderes som positivt, idet underskuddet fra 2019 (1,3
millioner kr.) yderligere bliver nedbragt.
Opfølgning:

Bilag:
Budget ultimo
oktober 20.mht
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Sagsfremstilling:
Belægning for børnehaver og dagplejen
Børnehaverne går ud med en simuleret belægning på
111,61%,
Som udløser refusion på ca. 2,8 millioner kr.

Ronny

x

ja

Anbefaling:

Konklusion:
Informeret.
Der arbejdes meget på at få børnetallet i den enkelte afdeling
til at balancere med de kvadratmæssige maksnormeringer.
Der italesættes udfordringer med de indre fysiske rammer.
I den forbindelse ønskes der at fokusere på optimering af de
ydre fysiske rammer, som også bidrager til at nedbringe
sygefravær både hos børn og personale.
Dagplejen er i en glædelig udvikling med en høj belægning.
Opfølgning:
Bilag:
Børnehaver:

Dagplejen:
Dagplejen har pt 1 ledig plads som svarer til en belægning på
ca. 97,5 %
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Sagsfremstilling:
Mødedatoer for 2021

Ronny

x

nej

Anbefaling:
Der foreslås:
Torsdag den 25.2.21
Tirsdag den 25.5.21
Torsdag den 16.9.21
Mandag den 6.12.21
Konklusion:
Godkendt.
I forbindelse med mødet den 25.2.21 sender Ronny
dagsordenen en uge tidligere end ellers.
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
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