Fællesbestyrelsesmøde/ den
30.08.2017

Bemærkning:

Sted: Bhv Dybbølsten
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Susanne(dagplejen), Kirsten(formand),
Hanna(Alssund)

Navn

1

Ronny

Information:
Mødet den 23.10.17 foreslås flyttet.
Konklusion: innovationsmødet aflyses.

I

D B Tid

x

bilag

ja

Fremadrettet implementeringsarbejde vedr.
anbefalinger

SP0089717083013560
.pdf

Konklusion: Informeret
Ronny inviterer til konstituerende møde mandag den
30.10.17 kl. 18.30 i Ullerup

2

Sagsfremstilling:
Kompetencer for bestyrelse og forældreråd.
På tidligere bestyrelsesmøder blev forældrenes kompetencer
drøftet med udgangspunkt i
anbefalingen ”forældreinvolvering”.

Ronny

x

x

ja

Anbefaling:
Bestyrelsen ønsker at se nærmere på emnet.
Der vedhæftes ” styrelsesvedtægten”

Konklusion:

1/6

Drøftet
Bilag:

Styrelsesvedtægt
godkendt juni 2014.pdf

3

Sagsfremstilling:
Spørgeskema til forældre.
Bestyrelsen har udarbejdet hhv. godkendt forslag vedr.
spørgeskema til forældre i forbindelse med anbefalingen ”
forældreinvolvering.
Materialet er finpudset i samarbejde med en af forvaltningens
analysekonsulent.

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Drøftet. Ronny vil korrigere enkelte spørgsmål i samarbejde
med analysekonsulenten.

Opfølgning:
Bilag:
Hej Ronny
Så får du lige et nyt udkast 
https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=RE744TSG9P9N

2/6

4

Sagsfremstilling:
Emner til næste bestyrelsesmøde(innovation)

Ronny

x

nej

Anbefaling:
Forslag til eventuelle emner

Konklusion:
Mødet aflyses
Opfølgning:
Bilag:

5

Sagsfremstilling:
Budget

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information

Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:
Børnehaver + ledelse:

3/6

Budget dagtilbud
bhv.mht
Dagplejen:

Budget
dagplejen.mht
6

Sagsfremstilling:
Belægning

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Som information
Konklusion:
Opfølgning:

Bilag:
Børnehaver:
SP0089717080913490
.pdf

Dagplejen:
SP0089717080913550
.pdf

Gennemsnit: 90,03%

4/6

7

Sagsfremstilling: EVT.
Vi talte i forældrerådet om det ville være en ide med en
gulerod i forbindelse med forældreundersøgelse. Evt. Den
institution med højest svarprocent vinder en ting til
institutionen. En oplevelse til børnerne spil/legetøj til
institutionen eller lignende. En oplevelse kunne være et
gavekort til at købe noget mad som institutionen så
Kan lave og så holde en frokost eller lign. Til børnene.
Hanna/ Alsund
Konklusion: Ronny undersøger muligheder

Hej Ronny,
Jeg kunne godt tænke mig at vi på mødet på onsdag kunne
vende hvordan man forventer at ombygninger/tilretninger af
børnehusene ifb oprettelsen af gæstefunktion for dagplejen,
skal finansieres.
Nu kender jeg ikke de andre børnehuse i Dybbøl/Sundeved,
men for Nydams vedkommende er der ikke en eksisterende
vuggestue afdeling man kan benytte sig af. Derfor forventer vi
ikke at kunne etablere en gæstefunktion omkostningsfrit.
Vi kan bare tage emnet op under eventuelt.
Boe/ Nydam
Anbefaling:

Konklusion:
Ronny undersøger
Opfølgning:
Bilag:

5/6

Sagsfremstilling:
Anbefaling:
Konklusion:
Opfølgning:
Bilag:

6/6

