Fællesbestyrelsesmøde/ den
12.12.2017

Bemærkning:

Sted: Ullerup
Kl. 18.30 – 21.00
Nr Accepteret
.
Afbud: Jan ( dagplejen),Pia ( Børnehuset Alsund)

Navn

I
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Information:
Efter mødet vil jeg gerne tage individuelle billeder af
bestyrelsesmedlemmer

Ronny

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

bilag

nej

x

ja

Anbefaling:
I forbindelse med en ny valgt bestyrelse, lægges
styrelsesvedtægten og forretningsordenen som information

Konklusion:
informeret
Bilag:

Styrelsesvedtægt
godkendt juni 2014.pdf
Forretningsordenen
bestyrelse.docx
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Sagsfremstilling:
Evaluering af spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med
forældreinvolveringen

Ronny

x

ja

Anbefaling:
Den enkelte afdeling fremlægger konklusion hhv. tiltag i
forbindelse med undersøgelsen.
Endvidere ønskes diskuteret om fællesbestyrelsen vil
igangsætte tiltag
NB: der vedhæftes dagtilbuddets samlede rapport

Konklusion:
Nydam: Gerne aktuelle emner, afholdes 1-2 arrangementer for
alle forældre
Forslået årshjul i forhold til emner (må gerne være aktuelle)
Nem barn: er god til at bruge Nem barn- virker godt.
Vær opmærksom på information overflow
Forældreforventninger er tydeligt formuleret. Opmærksomhed
omkring nye forældre vedr. forventninger
Der mangler tid til råd/ bestyrelsesarbejde. Skal være noget at
komme efter. Skal være overskuelig med ikke mange møder
Børnehuset Alssund:
Nem barn: der mangler information på nem barn.
Nye Nem barn er nemmere at navigere i.
Opmærksomhed på at informere om Nem barn (forældre bliver
informeret via folder)
Forældrerådet fungerer godt. Fås mange informationer. Rådet
må gerne være overskuelig og effektiv. Forslag til nye
traditioner som f.eks julefrokost på baser. Info aftener med
helt konkrete temaer.
Dagplejen:
Ønsker flere arrangementer uden børn. Der planlagt konkret
en aften med emne.
Mere info ved dagplejestart omkring arbejdet i forældreråd.
Der ønskes at forældre får mulighed for at indlevere punkter
til dagsorden (f.eks opslag ved dagplejere)
Der sendes en vejledning til alle forældre i forbindelse med
Nem barn.
Være mere aktiv på dagplejens Facebook side.
Dybbøl Børnehus:
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Lokale arrangementer gerne om eftermiddagen/
fyraftensmøder (børn passes i bhv) med emner/ oplæg
Emner som motorik, kost, barns udvikling, ”hvad tænker
børn”
Det er vigtig med indflydelse i forældreråd, skal være
nærværende, effektive møder som gør gavn for børn
Nem barn bliver brugt meget, personalet tilbyder hjælp i
forhold til Nem barn, de fleste forældre er på Nem barn
Dybbølsten:
Nem barn- forældre opfordres til at bruge Nem barn, ønsker
flere billeder, udflugt (informationer gerne 1 dag før), vigtig
med samtykke fra forældre i forhold til billeder, ønsker at
deltage i arrangementer pr. kvartal( opbakning til
arrangementer- skal være relevante emner), undersøgelser
som f.eks. inklusion kunne med fordel tages på
forældreaftener( konklusioner/ resultater af undersøgelser)
Generel:
En flot besvarelse, 153 forældre har svaret.
Tydelige forventninger til forældre er beskrevet
Nem Barn: Adgang via computer og APP er nu tilgængelig på
Sønderborg Kommunes hjemmeside. På hjemmesiden er der et
link der giver direkte adgang til at oprette login.
https://sonderborgkommune.dk/borger/nembarn-foraeldrenetforaeldre-i-dagtilbud
Arrangementer uden børn:
Emner som motorik, sprog, kost, læreplanstemaer,
konflikthåndtering, mobning, leg, læring, digital dannelse,
børne udvikling
Arrangementer med børn:
Sociale arrangementer
Faglige arrangementer
Kombination af begge (f.eks. arbejdende værksteder til børn
og forældre)
Arrangementer kan afholdes med eller uden spisning
Hyppighed af arrangementer med børn:
Pr kvartal/ pr halv år
Hyppighed af arrangementer uden børn:
Hvert halve år
Arrangementer ønskes fortrinsvis afholdt i egne afdelinger
Motivation for at indgå i forældreråds/ bestyrelsesarbejde:
70% af forældrene har ingen behov for at komme på kurser
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Bestyrelsen vil dog gerne tilbyde kurser for dem som ønsker
Vigtigste pointe for forældre er at blive hørt.
Der mangler viden omkring forældreråds/ bestyrelsesarbejde.
Her vil bestyrelsen i det nye år udarbejde en skitsering af
arbejdet som skal integreres i dagtilbuddets ”strategihus”

Opfølgning:
På næste bestyrelsesmøde drøftes i der skal afholdes en
temaaften for hele dagtilbuddet.
Bilag:
Samlet rapport forældreundersøgelse .docx
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Sagsfremstilling:
Gæstefunktion i børnehaver i forbindelse med anbefaling 11 ”
100% dækningsgrad i dagplejen.
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Anbefaling:
Vedr. fysiske rammer i forbindelse med gæstefunktionen
(gælder alle afdelinger) er opgaven italesat i ledelsen.
Der ligger centralt økonomi (til fysiske rammer) til løsning af
opgaven som der kan søges om.
Jeg vil bede om at indhente (såfremt) tilbud, hhv. udarbejdes
en liste over hvad der ønskes anskaffet til løsningen af
opgaven.
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Det skal nævnes at der politisk ikke er et ønske om udbygning
af afdelingerne, dvs. at gæstefunktionen som udgangspunkt må
findes i eksisterende rammer.

Konklusion:
Nydam Børnehus har konkret ansøgning som vil koste ca
340.000 kr. Her er der mulighed for at etablere både
gæstefunktion og legestue i eksisterende rammer
Dybbølsten:
Nøglehullet ønskes udvides, som vil koste ca 250.000 kr
Bestyrelsen afsætter 80.000 kr. til indkøb af inventar af
indvendig/ udvendig vedligehold
Dette meldes ind til forvaltningen
Dybbøl Børnehus og Børnehuset Alsund har ingen fysiske
rammer. Her løses gæstefunktionen i legestuen
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
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Emne: Børn med ikke-vestlig baggrund koncentreres ikke
på de enkelte institutioner, men fordeles i kommunens
institutioner.
Dagtilbuds opbakning af integrationen i forbindelse med
boligplacering.
Mål:
Specifikt: Dagtilbud er med til at skabe og understøtte etablering
af legerelationer/venskaber/netværk med fokus på barnets
udvikling og med henblik på, at familierne bliver i lokalområdet.
Forældrebestyrelsen i hvert dagtilbud udarbejder principper for,
hvordan dagtilbuddet kan støtte op om integrationen.
Dagtilbud har en opgave i at bakke op om Sønderborg Kommunes
integrationsstrategi. Integrationsstrategiens mission er, at
kommunens integrationsindsats skal sikre en velfungerende
modtagelse og en smidig og hurtig boligplacering og støtte
borgeren på vejen mod job eller uddannelse med udgangspunkt i
en koordineret og helhedsorienteret indsats.
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I notat for boligplacering af flygtninge á 28. april 2016 påpeges
det, at Sønderborg Kommune vil sikre en mere bred og fleksibel
boligplacering.
For at flygtningefamilier skal føle sig hjemme i et boligområde, har
de brug for at høre til, føle sig som en del af et fællesskab og få et
netværk.
Dagtilbud har dagligt kontakt med flygtningefamilierne, når
børnene er startet i dagtilbud, og har dermed også mulighed for
tæt dialog med familierne.
Målbart: Daginstitutionerne foretager trivselsvurderinger af
børnene 2 gange årligt. I den forbindelse vurderes også, om
barnet har venner og er en del af fællesskabet.
Accepteret: Dagtilbudslederne er tovholdere i en drøftelse i
områdebestyrelserne og udarbejdelse af principper for integrering
af flygtninge.
Realistisk: Forældre og børn i dagtilbud befinder sig i et trygt og
nært miljø, hvor de har kendte voksne og legekammerater.
Personalet har daglig kontakt med familierne, og har barnets
trivsel som pejlemærke.
Tidsbegrænset: Foregå løbende med vurdering 2 gange årligt i
forbindelse med trivselsvurderingerne.
Evaluering: Resultatet af trivselsvurderingerne.
Vi kan også se på, om barnet/familien forbliver i afdelingen eller
flytter til en anden afdeling eller et andet område.

Anbefaling:
Der ønskes udarbejdet principper som kan støtte op om
integrationen
(vedheftet principper fra dagtilbuddet Ahlmann/ Humlehøj som
inspiration)

Konklusion:
Principper fra AHU godkendes i dagtilbud Dybbøl/ Sundeved

Principper for
integrationsstrategi.docx

Opfølgning:
Bestyrelsen vil evaluere principperne ved relevans
Bilag:
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Integration
Handleplan for Dagtilbuds-området.DOCX
Se side 1-3 og7
Principper Dagtilbud
AHU.docx
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Sagsfremstilling:
Budget
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Anbefaling:
Konklusion:
Dagtilbuddet vil gå ud med et underskud på ca. 1 million kr.
Dette begrundes hovedsageligt i højt sygefravær og heraf
resulterede afskedigelser.
Opfølgning:

Bilag:
Børnehaver + ledelse

budget.mht

Dagplejen:

budget.mht
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Sagsfremstilling:
Belægning
Anbefaling:
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Konklusion:
Informeret
Opfølgning:
Bilag:
Børnehaver:
SP0089717112014210
.pdf

Dagplejen:
SP0089717112014290
.pdf

Gennemsnit:
88,59%
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Sagsfremstilling:
Mødedatoer 2018
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Anbefaling:
Der foreslås uge 8(ordinær), uge 17(innovation), uge
26(ordinær), uge 35(ordinær), uge 44(innovation) og uge
50(ordinær)
Konklusion:
Tirsdag den 20.2.18 i Dybbøl Børnehus(ordinær)
Tirsdag den 24.4.18 i Nydam Børnehus (innovation)
Mandag den 25.6.18 i Børnehaven Dybbølsten (ordinær)
Onsdag den 29.8.18 i Børnehuset Alsund (ordinær)
Torsdag den 1.11.18 i Ullerup (innovation)
Mandag den 10.12.18 i Dybbøl Børnehus (ordinær)
Alle møder afholdes fra kl. 18.30 – 21.00
Opfølgning:
Bilag:
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Sagsfremstilling:
Den 29.11.17 afholdes møde i Børne og Uddannelsesudvalget,
hvor der tages stilling til hvordan gæstefunktion i dagplejen
kan/ skal løses.
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x
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Anbefaling:
Såfremt kompetencen lægges ud i bestyrelserne bedes der
tages stilling til hvordan gæstefunktionen i dagplejen skal
løses.
PT er der ansat to ”flyvere”/ gæstedagplejere som har været
en stor succes til glæde for både børn, forældre og
medarbejdere.
Konklusion:
Flyvefunktionen ønskes fortsat
Opfølgning:
Bilag:
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