Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. dec. 2019
Fravær:
Siri Ambus
Mette Kusk
Hanne T. Hansen

Ad. 1:
Velkomst ved formanden til nye forældrerepræsentanter, Anita Roed Jakobsen, repræsentant for
dagplejen og Jane Pedersen repræsentant for Eventyrhuset.
Begge underskrev tavshedspligten som medlem af bestyrelsen, og formanden gennemgik hvad et
bestyrelsesarbejdet indebærer:
Beslutningskompetencen i bestyrelsen er på principielle sager. Vi kan som bestyrelse ikke beslutte
noget om ledelsens pædagogiske arbejde, eller medarbejdernes pædagogiske arbejde. Vi kan ikke
sagsbehandle enkelte sager, der skal henvises til lederen. Eksempelvis kan et princip være, som
besluttet, vedr. de ny styrkede læreplaner, som skal beskrives ud fra ”hvad vi gør” og ”hvorfor vi gør
det” i vores pædagogiske arbejde, så udfylder lederen og medarbejderne indholdet ud fra disse
principper.
Vi vægter, at holde privaten ude af bestyrelsesarbejdet, og huske på at vi repræsenterer alle børn i
dagtilbud Brædstrup. Vi har mødepligt til møderne.
Præsentation af alle medlemmerne.
Ad. 2.:
Formanden gennemgik et sammendrag fra Dialogforum d. 6. november 2019, som er et årligt
dialogforum mellem skole – og dagtilbudsbestyrelserne, med deltagelse af politikerne.
På mødet var der et oplæg omkring diagnoser, og den tidlige indsats ift. hvorledes børnene / de
unge klarer sig gennem et voksenliv med en diagnose. Med fokus på professionelles forventninger
til disse børn og unge, som det fremgik havde vi for lave forventninger.
Fælles bestyrelsesmøde med skolens bestyrelse, et fælles tredje er oplagt overgange mellem
dagtilbud og skole. Indholdet kunne være hvorfor starte i førskole d. 1. maj i stedet for 1. august?
 Hvad får børnene ved opstart d. 1. maj?
 Hvad får børnene ved opstart d. 1. august?
Vi vil gerne sætte fokus på emnerne: læringstab – overgange.
Vores ønske er at børnene får uagtet opstartstidspunkt:
 Fælleshed omkring emne / tilgange som et kendt fænomen ved skolestart
 Hvad er det vigtigste børnene skal kunne når de starter i skolen, er det fagfagligt eller
socialt?
 Formaliseret drejebog klassedeling / klasser
Vi vil gerne have et fællesmøde med skolen enten d. 20. april eller 11. marts fra kl. 17-20.

Vi har bestyrelsesmøder i 2020:




18. feb. kl. 17.00-19.00
15. april kl. 17.00-19.00
9. juni kl. 17.00-19.00 generalforsamling, med valg og frokostordning valg
Nyt fra lederen:
Vi har fået ro på det pædagogiske arbejde, vi kører systematisk med video feed back på
grupperne og dagplejen ift. evalueringskulturen i dagtilbud Brædstrup.
Marie Holst Henriksen:
Referat fra et bestyrelseskursus d. 11. sept. på Rådhuset i Horsens.
Hovedgård: repræsenterede ”Bliv og leg” i stedet for traditionelle forældremøder, som
løber af stablen 4 gange årligt.
Vi kan søge Fonde om midler til forskellige ting i vores dagtilbud, mulighederne blev kort
drøftet, og enighed om at der findes mange muligheder for at kunne få bevilliget. Fonde.dk.
Referent
Laila Lundtofte

