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Punkt 1
A.
Orientering/nyt fra ledelsen v/Marianne
a) Orientering forbrug drift og løn i afdelingerne/dagtilbuddet pr. november 2016.
b) Belægning/prognose dagpleje/børnehaver 2016/2017.
c) Dagplejens legestuer i området - Status
d) Gæstefunktion i Lysabild Børneunivers – Evaluering.
e) Status Børneunivers i Fynshav. Hvad skal der ske frem til december
2016?
f) Flygtningebørn til dagtilbud Als Syd
g) Kvalitetsarbejde dagtilbud og skoler
h) Studietur til London – Hvad har vi taget med os hjem?
Hvad har turen givet os af inspiration til den pædagogiske praksis i
egne huse? I Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune?
i) Tilsyn dagtilbud – efterår 2016 – dialogmøde efterfølgende med
forvaltning og politikere. (01. December 2016)
Ad. 1. A.
a) + b)
Marianne orienterede vedr. forbrug drift og løn samt normering 2016/2017.
Budget 2017.
Vi bliver normeret med 12 børn mindre i børnehaverne fra 2017. Marianne har lavet
beregning på budgettet for 2017. Vi undgår at skal ud i en reducering, idet 2 medarbejdere stopper i området henholdsvis med udgangen af marts og juli/august 2017.
Budgettet balancerer som det ser ud nu for 2017.
I forbindelse med at de 2 medarbejdere stopper, skal vi ud i en omplaceringsrunde, som
det ser ud nu, idet timerne i afdelingerne skal fordeles, så det svarer til normeringen/børnetallet.
I forbindelse med at børn fra Gul Stue (specialgruppen i Børnehaven Augusta) skal
overgå til den nyetablerede integrerede institution, Spirrevippen, i Ulkebøl pr. november/december 2017, skal vi reduceres i personaletimetallet i området svarende til 6 børn
færre i vores samlede normering for børnehaverne i vores område.

Børnehaverne er normeret som følgende i 2017:
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Vugge:
2017

Samlet:
2016
2017

Omregnet:
2016
2017

2016

2017
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0
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38

38

38

38

38

10

8

38
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48

48
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Bro:

0

0
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36

32
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0
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0

0

32
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12

12

38
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52

62
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22

20

260

276

282

296

304

316

2016

Antal Børn:
Augusta
Kernehuset

Budget 2016:
Marianne forventer at området Als Syd kommer ud af 2016 med et underskud svarende
til ca. kr. 500.000,- som det ser ud nu. Dette skyldes det store sygefravær vi har haft i
2016 samt merforbrug på vikarbudgettet (mange små enheder, der skal kunne levere den
samme kvalitet og samme åbningstid, som de større enheder) Vi har dog ikke fået al
vores refusion sat ind på budgettet pt.
Belægningsprocenten set hen over året samlet for børnehaverne viser en belægning på
100,8 % for 2016.
Dagplejen 2016:
Vi har hen over året haft en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 95,82 %. Vi har i
2016 været udfordret af et stort sygefravær. Vi har i 2016 ansat 2 faste dagplejere, en i
Hørup og en i Tandslet samt 2 vikarer for et halvt år, en i Hørup og en i Augustenborg.
Vi skal yderligere have ansat en fast dagplejer i Fynshav området. Vi har 3 dagplejere,
der stopper i området og en dagplejer, der har orlov 1 år.
Der er fremgang i børnetallet i dagplejen – der er født flere børn i 2016 set i forhold til
tidligere år.

Børnetal oktober
2016
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Ad. 1. A.
c)
Omkring 01. December vil Fynshav gruppen kunne ”flytte ind” i Fynshav Børnehus og
have deres legestue her. I løbet af december 2016 regner vi med at påbegynde opførelse
af skur og udhæng, hvis det ikke bliver frost, så vi hurtigst muligt kan få gang i
heldagslegestue.
Hørupgruppe har legestuelokaler i Kløverlykke Børnehus. Her mangler vi ligeledes
udhæng/skur med henblik på at få mulighed for heldagslegestue.
I Augustenborg søger vi efter andre lokaler til legestue, da vi ikke kan have heldagslegestue i Augustenborg hallen.
I Tandslet/Lysabild har de legestuelokaler på Lysabild Børneunivers.
Ad. 1. A.
d)
Vores gæstefunktion i Lysabild Børneunivers som kører som et forsøg for de 2 dagplejere i området, skal evalueres 28.11. 2016. Vi har sendt evalueringsskemaer ud til de
forældre, de 2 dagplejere og personalet i Lysabild, der er med i forsøget.
Hvis forsøget viser sig som en succes, giver det mulighed for at lignende gæstefunktion
kan etableres i andre lokalområder i samarbejde med børnehaver/universer.
Ad. 1. A.
e)
Fynshav Børnehus er fra 01. Januar 2017 ikke længere en del af område Als syd men er
en del af Fynshav Børneunivers sammen med Fryndesholm Skole.
Jakob, som har været konstitueret daglig leder i Bygadens Børnegård, starter som
afdelingsleder i Fynshav Børnenivers den 01. December 2016. Ulla Lange, som har
været fælles daglig leder af Fynshav Børnehave og Børnehaven Augusta, er fra 01.
Januar 2017 fuldtids leder af Børnehaven Augusta.
Ad. 1. A.
f)
Vi har pt. 2 flygtningebørn i vores børnehaver. Inden udgangen af året, starter der 2
flygtningebørn i dagplejen.
Ad. 1. A.
g)
Faser i arbejdet med kvalitet i dagtilbud og skole i Børn og Uddannelse i Sønderborg:
 Oktober 2015 byrådets budgetvedtagelse, herunder igangsætning af kvalitet i
dagtilbud og skole
 Januar til juni 2016: Beskrivelsesfasen med status, forskning mv.
 2. maj 2016: temamøde skole- og dagtilbudsbestyrelser om kvalitet i dagtilbud og
skole (Jeannette og Marianne har deltaget)
 26. maj temamøde byrådet vedr. statusdelen og hvad siger forskningen mv.
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 24. august 2016 temamøde repræsentanter fra erhvervslivet og ungdomsuddannelser, erhvervsakademi og SDU
 August til november 2016: Analysefasen med arbejdsgrupper fra grundskole mod
ungdomsuddannelse, overbygning, mellemtrinnet, indskoling, dagtilbud fra 2,9 år til
skolestart, dagtilbud fra 0,5 år til 2,9 år samt arbejdsgruppe vedr. forældreinvolvering og øget frihed til institutioner
 25. oktober 2016: temamøde skole og dagtilbudsbestyrelser om kvalitet i dagtilbud
og skole. (Rune og Marianne har deltaget)
 November: Anbefalingsfasen
 15. december 2016 temamøde byrådet vedr. anbefalinger
 Januar 2017: Rapportskrivning afsluttes
 Februar - marts 2017 Høringsfasen
 Marts – april: Beslutningsfasen med endelig godkendelse i byrådet april 2017
Når beslutningsfasen er afsluttet, vil der blive taget stilling til vores konkrete ansøgning
om sammenlægning af afdelinger i Hørup by, som bestyrelsen har sendt ind maj 2016.
Marianne indkalder de 3 formænd for forældrerådene i Augustenborg by sammen med
de daglige pædagogiske ledere, TR og AMR med henblik på at beslutte et udspil vedr.
sammenlægning af afdelingerne i Augustenborg by, som ligeledes er 3 små sårbare
enheder i 2017. Mødet afholdes først i januar 2017.
De 2 arbejdsgrupper i analysefasen, som har arbejdet med dagtilbudsområdet, anbefaler
blandt andet, at der arbejdes videre med følgende: (Obs – der er ikke på nuværende
tidspunkt taget beslutning om, hvad der arbejdes videre med!)
 Der skal i dagtilbuddet arbejdes mere med hele familien for at støtte op om
og styrke de sårbare børns muligheder i livet.
 Der tilføres relevante kompetencer i alle afdelinger, kan der gøres brug af
områdestrukturen, så en motorikpædagog fx kan være en del af en anden
afdeling og videndele med personalet i en begrænset udviklings- og implementeringsperiode.
 For at sikre økonomisk bæredygtighed og kontinuitet i dagplejen kan en
løsning være driftsmæssigt og økonomisk at knytte dagplejerne tættere til de
andre afdelinger i dagtilbudsområdet. Ledelse og tilsyn af dagplejen organiseres sammen. Vuggestuerne kan være ’buffer’ ift. stigende/faldende børnetal.
 Nedlægge specialgrupper i dagtilbud> Ressourceteam nytænkt og sammentænkt med øvrige indsatser.
 Alle pædagogmedhjælpere/dagplejere min. PAU (pædagogisk assistent)
fra 2 år efter ansættelse og 5 år efter jobstart.
 Overgangen til børnehave ved 2,9 ophæves - Ske ved individuel vurdering
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 Få fælles mål for alle på tværs af kommunen, som grundlag for samarbejde på tværs.
 Der ønskes, at der skabes en generel evalueringskultur, som tager udgangspunkt i forskning og evaluering af egen praksis. Dette for at højne
kvaliteten i dagtilbud.
 Samarbejdet mellem dagtilbud og forældre skal styrkes uanset forældrestatus.
 Der opleves et behov for mere faglig vejledning til forældrene ift. at understøtte samarbejdet om barnets trivsel og læring.
 Refleksionstid – evalueringstid. (London inspireret)
Forvaltningen(chefniveau) vil ligeledes skulle komme med anbefalinger. Inspiration og
fokuspunkter (Hvad har vi taget med os hjem?) fra studieturen til London i 2016 er
inddraget i kvalitetsarbejdet.
Der er nu efterfølgende blevet nedsat en analysegruppe, som skal arbejde med teamet:
Frihed og forældreinvolvering. På baggrund af den netop vedtagne budgetaftale skal
der nedsættes en arbejdsgruppe, der i forbindelse med det pågående udviklingsarbejde
og efterfølgende, arbejder med modeller for, hvordan skoler og daginstitutioner kan
gives flere friheder og gives plads for større forældreinvolvering. (Ønske fra Aftalepartierne)
Steffanie Ehrhorn, formand for dagplejen Als syd sidder i arbejdsgruppen.
Ad. 1. A.
h)
Marianne fortalte kort om studieturen til London for alle ledere i Dagtilbud/Børneuniverser, B&U, Sønderborg. (Se vedhæftede)

Refleksioner fra
Referat til mødet den
London - gruppe 5 Marianne
25 oktober 2016

B.

Orientering fra forældrerådene

Ad.1.B.
Intet at referere.

C.

Orientering fra personalet.

Ad. 1. C.
Intet at referere.
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Punkt 2.
(Punkt fra sidste møde den 14.09. 2016)
Beslutning om sommerferielukning i 2017 i dagtilbud Als Syd og uger, hvor vi har
fælles ferieinstitution.
I 2016 blev der meldt forskellige uger ud fra henholdsvis dagtilbud og skole/SFO.
Skoler/SFOér i Augustenborg og Hørup holdt fælles ferieåbent i 28,29 og 30 og vores
dagtilbud holdt fælles ferieinstitution i ugerne 29,30 og 31.
Vi har i både forvaltningen og i dagtilbuddet et ønske om at tilpasse ferieugerne i
dagtilbud og skole/SFO, hvis dette er muligt, så det er de samme 3 uger, hvor vi holder
ferieåbent for børnehavebørn og SFO børn.
Det vil ligeledes sende et signal om, at vi samarbejder på tværs i B&U i kommunen.
Forvaltningen har givet udtryk for, at der ønskes et samarbejde mellem Skole og
dagtilbud om at melde de samme uger ud af hensyn til forældrene.
På Hørup Central skole har de nu meldt ud, at ledelsen indstiller til skolebestyrelsen, at
det er ugerne 29,30 og 31, der er fælles SFO – ferieåbent.
På Augustenborg Skole er der nu givet udtryk for samme holdning.
Bestyrelsen for Als Syd gav på sidste møde udtryk for, at den ønsker ugerne 29,30 og
31, som fælles ferieinstitution.
Marianne skulle kontakte Danfoss og Linak, som er de 2 største virksomheder på Als,
hvor mange af vores forældre arbejder, om der er nogle bestemte uger, hvor de eventuelt
lukker ned eller kører på lavt ”blus”.
Begge virksomheder er blevet kontaktet. Danfoss melder tilbage, at de fleste medarbejdere holder ferie i de 3 uger, 29, 30 og 31, men at der er en form for fleksibilitet. Linak
melder tilbage, at der er ferielukket i uge 29,30 og 31.
Punktet er taget med fra sidste møde. Der skal tages en endelig beslutning med
tilbagemelding til forvaltningen på dette møde.
Ad. 2.
Det blev besluttet med fuld enighed, at fælles ferieinstitution 2017 placeres i ugerne 29,
30 og 31.
Punkt 3
Opfølgning fra punkterne: Tema 3 og 4 fra sidste møde.
Tema 3.
Branding af området – synliggøre vores arbejde omkring indsatsen i området: Motorik
og bevægelse og andre lokale indsatser. Hvordan?
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 Forældreinvolvering - Hvordan kan vi inddrage forældrene mere i afdelingerne og
styrke samarbejdet? (Skal følges op på)
 Oprettelse af Facebook sider.
Der kan oprettes en Facebookside for dagtilbuddet, hvor vi ”praler” af området via fotos
af dagens aktiviteter/projekter/ture ud af huset o. lign. Siden skal kun være til at sætte
billeder ind eventuelt med mulighed for at sætte en tekst under billederne. Men hvad er
reglerne? Marianne undersøger det.
Marianne har undersøgt reglerne.
 Hvordan får vi alle forældrene til at bruge NEMbarn?
Mange flere forældre vil gøre brug af NEMbarn, hvis alt kan læses fra en SMARTphone. Marianne har undersøgt om der er en løsning på dette!
Tema 4.
Hvordan kan vi støtte op om og samarbejde med lokalmiljøet – støtte de lokale (jævnfør
Vision for Als Syd)
 Kan vi komme med konstruktive input til Sønderborg Kommunes indkøbsaftale?
Bestyrelsen besluttede, at Marianne og Rune udarbejder en skrivelse til indkøbsafdelingen med henblik på om indkøb af brædder, søm og skruer og andre håndværksmæssige
ting, hvor vi indkøber i forbindelse med reparation af legepladser om det er muligt at
lave en undtagelse fra reglerne. Personalet giver udtryk for at det en stor udfordring for
at foretage vareindkøb på dette område.
Marianne har undersøgt om dette er muligt og giver en tilbagemelding?
Ad.3.
Vedr. tema 3 og 4 fra sidste bestyrelsesmøde.
Marianne har undersøgt:
 Oprettelse af Facebook sider.
Det er ved at blive undersøgt i kommunen hvor mange Facebook sider der er oprettet i
dagtilbudsområderne og hvem der står for dem. Det er ikke efter reglerne at der pt.
sættes billeder af børn på forskellige Facebooksider oprettet i dagtilbudsområderne. Der
er en nu ordning/mulighed på vej, hvor det er forbunden med sikkerhed at lægge
billeder og video ud. Muligheden hedder: Børnetube.
Forældrene skal stadig give tilladelse til at vi lægger billeder af deres børn på Børnetube. Personalet i afdelingerne bliver inviteret til et fyraftensmøde i nær fremtid hvor
Børnetubes muligheder præsenteres.
For at brande afdelingerne i vores område, har nogle afdelinger (i samarbejde med
forældrerådet) udarbejdet Flyers til at ligge på hjemmesiden. (Kort og godt om afdelingen – hvad står vi for?) Ligeledes kan de bruges til uddeling i forskellige relevante
situationer.
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 Hvordan får vi alle forældrene til at bruge NEM barn?
Marianne har undersøgt mulighederne i Nem barn - Kan alt hvad der sendes via Nem
barn ses eller læses på Smartphone?
Marianne har rettet henvendelse til forvaltningen som har undersøgt det. Der skulle
være mulighed for følgende med den gamle version af Nem barn i forhold til, hvad
der vises i appen:
 Man kan se nyheder, opslag, aktiviteter, dagbøger, invitationer, madplaner og
fotos.
 Man kan oprette fravær og afhentning.
 Man kan se adresseliste for øvrige forældre i institutionen og stuen.
Forældrebestyrelsen gav udtryk for at de ønsker - når der popper besked op via appen på
ens Smartphone (notifikation) at nu er der post på Nem barn, at der kan klikkes direkte
ind på Nem barn uden at der skal anvendes log-in med kode/nøglekort. (Større brugervenlighed)
 Kan vi komme med konstruktive input til Sønderborg Kommunes indkøbsaftale?
Det er ikke længere aktuelt at rette henvendelse til indkøbsafdelingen med hensyn til
indkøbsaftale på trævarer. Der er ikke længere indkøbsaftale på varesorten og der kan
handles træ i Byggemarkeder lokalt.
Punkt 4.
Tema: Frihed og forældreinvolvering.
Opfølgning af punkt 3 fra sidste bestyrelsesmøde:

Forældresamarbejdeom-børns-læring 2016

Ad.4.
Der blev arbejdet i grupper omkring spørgsmålene:
 Forældreinvolvering - Hvordan kan vi inddrage forældrene mere i afdelingerne og
styrke samarbejdet? Hvordan definerer vi forældreinvolvering?
 Hvordan kan vi, forældre – og personale styrke samarbejdet omkring børnenes
læring?
Læringsmiljøet i hjemmet har afgørende betydning for, hvordan børn klarer sig i
skolen og senere i livet, men også at det håndteres forskelligt i forskellige familier.
Er der et potentiale i, at forældre får mere vejledning i, hvordan de styrker deres
barns læring, sproglige og motoriske udvikling og forberedelse til skolestart.
 Hvad skal der til for at flere forældre vælger forældremøder til? – de fælles møder
for området og i egen afdeling?
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 Kan vi tænke modeller/muligheder for, hvordan dagtilbuddet kan gives flere friheder (bestyrelsen) og gives plads for større forældreinvolvering.
Grupperne drøftede og kom frem til følgende:
 Synliggørelse af forældrerådet. Referater skal ud på Nembarn i alle afdelinger.
Der kan sendes en sms til forældrene med besked om, at der nu er lagt referat ud.
Eller der skal ”reklameres” for, at der findes en APP, som forældrene kan tilmelde
sig, så de får besked automatisk, når der er nyt fra Nembarn.
 Forældre/bedsteforældre inviteres ind i afdelingerne – forældrene skal føle sig
velkommen til at komme ind og spille et spil, læse en bog, lege med, bage, vise en
hobby – eksempelvis på faste dage hver uge eller hver 14. dag.
 Forældrene inviteres til at være behjælpelig ved udflugter, arrangementer o. lign.
(Styrke relationerne/dialogen)
 Fokus på forældrenes/bedsteforældrenes kompetencer – hvad kan de bidrage med
og hvordan kan vi gøre brug af disse kompetencer i dagligdagen og i den pædagogiske praksis. Er der eksempelvis forældre, der kan spille på et instrument? Spille
bold, sætte ”gamle” lege i gang, fortælle historier, sy kostumer, opdatere hjemmesiden mm.
(Godt samarbejde /god kommunikation, der går begge veje – styrker relationerne/medejerskab)
 Forældre/bedsteforældrebank – oversigt over hvad vi kan bruge forældrene til –
ikke en pligt – men velkommen!
Obs på, at det er det pædagogiske personalem der har fagligheden. Forældrene skal ikke
erstatte personale – men bidrage med deres ekstra hjælp og kompetencer.
Punkt 5.
Eventuelt
Ad.5.
Bestyrelsen ønsker, at der er obligatorisk brandøvelse i alle afdelinger årligt. Marianne
tager det med til ledergruppen.

Med venlig hilsen
Marianne Møller Nielsen, dagtilbudsleder Als Syd.

