Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde
Mandag d. 2. marts 2020 fra kl.17.00 - 19.30
Skolestien 1
Afbud:
Danielle, Hans Martin, Mette, Pernille, Stine J. Ann, Carsten, Catharina

1.

Emne
Velkomst

Form

Hvem
Dorthe

Referat
Karin

Nyt fra Formanden
1. Orientering vedr. Institutionsforum
2. Opfølgning på HFO og medlemskabet

Kort orientering

Mirna

Emner: minimumsnormering
Forældreorganisationen har punkter
omkring uddannelse af
forældrebest./indflydelse.

Bilag

Indmeldes snarest i FOLA

2.

1. Orientering og gennemgang af
budget 2020 samt oversigt over midler
tilført i budget 2020

Referat:
Orientering

Dorthe

Ny Budgettildelingsmodellen - ekstra
forældrebestyrelsesmøde

2. Puljemidlerne på 2,6 mio. til
vuggestuerne og betydning at dette

3. Kapacitetsregulering i Dagplejen
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4. Ny Budgettildelingsmodellen - ekstra
forældrebestyrelsesmøde i d.13.maj
Fra kl.17:00 til kl.19:00

1. Præsentation og gennemgang af Budget 2020
2. Orientering omkring midler tilført budget 2020

Ovenstående uddybes i bilag
3. Grundet markant fald i børnetallet i dagplejen er der kapacitetstilpasset med 2 dagplejere med virkning fra 1. september 2020
4. I forbindelse med Budget 2021 arbejdes der centralt med at udvikle en mere retfærdig tildelingsmodel.
Den nye tildelings model vil blive præsenteret for Forældrebestyrelsen i midt maj. Formand og Næstformand melder tilbage med
til Dorthe evt. bemærkninger til modellen efter drøftelse i forældrebestyrelsen. Formanden besluttede at drøftelsen vil ske via
fælles mail korrespondance.
5. Justering vedr. pjecen hvor når er dit barn syg/rask, sendes pjecen mailes efterfølgende til bestyrelsen i forhold til yderligere
kvalificering og godkendelse
6. 3. juni bliver der inviteret til fælles forældreaften med valg til frokostordningen og forældrebestyrelse på Kildegade skole, samt

oplæg omkring det pædagogiske i forbindelse med læreplanerne. Nærmere planlægning af aftenen på næste bestyrelsesmøde i
april
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3.

Principperne:
Gennemgang og evt. rettelser af de udarbejde Principperne herunder principper for
lukkedage og feriepasning

Dorthe
Debat og
beslutning

Bilag vedlagt
Principper
Vejledning – brug af
billeder og
Videooptagelser

I forbinde med udarbejdelse af principperne er det nødvendigt, at der stilles mere skarp på
principperne, omkring forældrenes optagelser af video og fotografering i dagtilbud Midtby,
samt at der i forældrebestyrelsen udarbejdes klare retningslinjer
2. Forældrenes optagelse af video og fotografering / uddrag fra vejledningen
GDPR gælder ikke for brug af billeder og videooptagelser, som en person foretager
med henblik på udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter. Det betyder, at hvis
hensigten med at tage et billede eller optage en video alene er, at bruge dem til
privat brug, så er det ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen.
Horsens Kommune vil ikke blande sig i, om forældre og pårørende fotograferer, og
det er forældrenes eget ansvar at sikre, at reglerne overholdes. De kan finde
vejledning om reglerne på Datatilsynets hjemmeside.
Horsens Kommune er dog forpligtet til at sikre, at der ikke sker uønsket
fotografering af børn, når de er i vores varetægt.
Horsens Kommune anbefaler derfor, at den enkelte forældrebestyrelse
udarbejder retningslinjer for fotografering/optagelse af video, herunder for
forældre og pårørendes fotografering/videooptagelse af andre børn end deres
eget, samt brug af billederne/videooptagelserne. Det kan for eksempel være
retningslinjer som omhandler fotografering og videooptagelser, når
forældrene henter og afleverer deres barn, i forbindelse med afholdelse af
fødselsdage og ved sommerfester og lignende, ligesom det kan omfatte brug
af billeder som er downloaded fra Daycare.
Lederen bør derfor sikre, at spørgsmålet drøftes - for eksempel i
forældrebestyrelsen, - og at retningslinjerne indgår i informationsmateriale til
forældre, drøftes på forældremøder eller på anden måde gøres tilgængeligt
for forældrene.
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Referat
Principper blev gennemgået og tilrettet
Bliver sendt ud til bestyrelsen til endelig godkendelse i uge 11

4.

6.



EVT
Dagpleje v. Stine M

Referat
Ønske fra forældre i dagplejerne om at ledelsen er mere lydhør over for forældrenes
ønsker i forbindelse med fx gruppesammensætning og det pædagogiske afsæt i
legestuen.
I Midtbyen tages der afsæt i Dagtilbudsloven og den nye lovningsmæssige ramme for
det pædagogiske indsats, herunder implementering af den styrkede pædagogiske
læreplan som også omhandler dagplejen
Ledelsen opfordrer desuden dagplejerne til at mødes på tværs af legestuegrupperne,
for at bevare tidligere relationer i forbindelse med den nye gruppesammensætning.
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