Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde
Mandag d. 4. februar fra kl.17:00 til kl.19:30
Børnehuset Østre Alle 1.
Til stede:
Emne

1.

Form

Velkomst til ny assisterende leder Jeanne
Andersen – kort præsentation
Nyt fra formanden –

Hvem

Ref

Bilag

Daniel

Referat:
2.

Orientering
1. Budget 2018 – generel orienteringoverskud ca.235.000

2. Arbejdsmiljø:
Trivselsundersøgelse procesplanen
Følelsesmæssige krav – nedslag:
Normeringen
Teammøder
Øget Ledelsessparring
Nedbringelse af afbrydelser i dagligdagen

Orientering/
Dialog

Dorthe

Fælles møde
Spørgeskemabesvarelse
Efteråret de
følelsesmæssig krav
Konflikthåndteringen
Børn med udfordringer
Slag og spark – en faglig
udfordring

Næste nedslag vil være indflydelse
Stort fokus på de følelsesmæssige krav
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3. Feriepasning og lukkedage 2019
 Procedure ved tilmelding til
sommerferien uge 28, 29 og 30 –
Langelinie
 Lukkedage i 2019 – Fredag d.31.maj
og Grundlovsdag d.5.juni
 Juleferie fredag d.27, mandag d.30 og
tirsdag d.31.december – Lindvigsvej /
Søndermark

3.

Forældremøder i juni
Ledelsens forslag:
Grundet det lave fremmøde i de enkelte huse, vil
forslaget være, at vi afholder et fælles
forældremøde på Kildegade skole d.12.juni fra
kl.18:30 til kl.21:00. Indholdet kunne omhandle et
spændende oplæg, oplæg fra medarbejderne
omkring den pædagogiske praksis – oplæg fra
skoleleder Signe Henningsen osv.
Forældrefremmøde:
Der har i alle huse været et meget stort fremmøde
i forbindelse med forældreeftermiddagene – hvor
forældre og børn / medarbejdere har lavet
forskellige spændende aktiviteter sammen. Vi har
derfor valgt, at vi fremover vil sætte stort fokus på
disse eftermiddage

Der skal tilbydes
pasningen hvis der
er behov d.31. maj

Debat/dialog
Omkring:
Forældremøderne i
juni måned. –
fællesmøde fremfor
møder i de enkelte
huse?

Øget fokus på
forældre
eftermiddagene
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4.

Referat:
Pædagogiske fokusområder i 2019:

Dorthe

Foråret 2019
 Sprogligstimulation /sprogkalenderen
 Læreplaner og det pædagogiske grundlag
 Implementeringsprocessen
/aktionslæringsforløb
 Forældrepjece vedr. de nye læreplaner
Efteråret 2019
 Kvalificering af faglige fokusområder i
vuggestuerne
 Trivselsrapporten – følelsesmæssige
krav/krænkende adfærd - et fælles tema i
efteråret og på den pædagogiske dag

Referat:

5.

Budgetaftalen 2018
Mad og måldtidspolitik
Referat:
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6.

EVT
Referat

7.
Referat:

8.

EVT
Referat
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