Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 27. oktober 2020

Deltagere: Bestyrelsen, Gitte W og Kristina der deltager i mødet for at præsentere sig selv og opleve et bestyrelsesmøde i Østbirk.
Nr.
Tema og formål
Velkommen og punkter til evt.
Rundvisning i Børnehuset præsentation af Kristina
Gitte J viser rundt i huset og fortæller lidt om huset historie.
Efterfølgende kort præsentation fra alle.
1. Nyt fra formanden
Dialogforum aflyst pga. coronarestriktioner. En anden mulighed er derfor at invitere lokalpolitikker Louise Lange til et af
de kommende bestyrelsesmøder. Emnet kan fx være corona erfaringer, ”udeliv for alle”, tilknytning til Fola eller noget
helt tredje.
Bestyrelsen er stemt for at hun er deltagende i et bestyrelsesmøde i foråret. Gitte W kontakter hende.
2. Nyt fra Institutionen v/ institutionslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov
Alle godkender og siger ja, til at navne, billeder og mail adresse ligges ud på hjemmesiden. Vedr. telefon numre er det
de fleste der kommer på.
Ifølge nuværende retningslinjer, er det ikke et pålagt påbud om at forældre eller andre skal bære masker i eller på
institutionernes arealer. Der er sendt forældreinformation ud om dette.
Vi følger endnu retningslinjerne blandt andet vedr. vask af legetøj, afstand, håndhygiejne og ved at være så meget
udendørs som muligt.
Kristina er startet og tager så småt fra i nogle af de opgaver der ligger
Økonomien går den rigtige vej. Vi regner med at nå at indhente 1/3 af underskuddet, som er det mål der er besluttet i
samarbejde med dagtilbudschefen.
Vi er meget presset på gæstepladser i dagplejen. Mange løsninger er forsøgt og undersøgt. Vi har mulighed for at købe
pladser i Bankager. Grundet afstanden er dette ikke den ønskværdige løsning. Derfor er det besluttet at:
Hvis alle muligheder er udtømte, er løsningen at Maria kommer og er i lokalerne for Dagplejen legestue. Maria kender
allerede børnene da hun som pædagogiske sparringspartner kommer rundt til alle dagplejerne løbende.
Gitte har skrevet til alle dagplejens forældre at det er meget vigtigt at de tilkendegiver, hvis deres barn holder fri eller er
syge, så der er overblik over pladserne på dagen og kan fordele børnene i tilfælde af sygdom blandt dagplejerne.
Vi har stillingsopslag oppe til en pædagog til Skovhuset, den opslået indtil december. Vi modtager løbende ansøgninger

3.

og vil løbende afholde samtaler.
Tema 1: Sammenhæng mellem dagtilbud og skole
 Opfølgning på arbejdet sidste år omkring sammenhængen mellem 4-8-årig
 Evaluering af Kometevaluering.
Debat:
 Super godt at læse de erfaringer og input forældrene er kommet med. De er guld værd og giver et godt billede af
de oplevelser der har været.
 Kommentarerne giver et godt billede af om, hvordan forældrene oplever overgangen fra bhv og skole som let
eller udfordrende. Særligt bliver det tydeligt at det kan være udfordrende for de forældre der er tilflyttere eller
hvor det er første barn der skal igennem årgangen.
 Spørgsmål fra forældre om at lave et fælles opslag med billeder, navne og telefonnr. Her bliver vi udfordret af på
grund af GDPR.
 Alternativet er at der kommer opslag med billeder af alle børn/Komet børn op ved indgangen til stuerne
 Et ønske om at få mere konkret info om hvad komet gr. har lavet den enkelte dag.
 Ønske om at kometgrupperne kan møde hinanden. Grundet corona besluttes det, at det skal foregå udenfor. Hvis
familier ikke ønsker at deres børn skal deltage, skal de informere personalet, så det kan aftales at børnene bliver
tilbage ved det resterende personale i huset.
 Skal bestyrelsen informere om at der er frit skolevalg i dk?
 Østbirk skole og dagtilbud har ønske om at lave infomøde om overgangen og indholdet så forældrene har den
viden, når de skal opskrive eget barn til skole i december. Bestyrelsen stemmer for at de planer fastholdes.
Generelt et ønske endnu mere information hvad det indebære og forventes når børnene skal starte i skole.
 Ønske om at kometerne afsluttes fælles med en fest for begge huse.
 Det skal være muligheden for at sige pænt farvel og tak for nogle gode år i dagtilbud.
 Vigtigt at forældrene er godt klædt på til hvad der skal ske første dag/periode. Blandt andet alt praktisk skal
være helt klart.
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Tema 2: Pædagogiske læreplan
 Oplæg fra personale + leder på pædagogisk læreplan
 Hvordan og hvor ofte ønsker I som bestyrelse at blive inddraget i arbejdet med den pædagogiske læreplan?
Lovgivningsmæssigt skal bestyrelsen inddrages i arbejdet med pædagogiske læreplaner:
 Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen,
evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i daginstitutionens arbejde med at skabe
gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.


Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen af, evalueringen af og
opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til
dagtilbud og mellem dagtilbud.

Dagtilbudslovens § 15, stk. 1 og 2
Gitte J og Maria fortæller kort om tilblivelse af læreplanen. Corona gav god tid til at overveje, gennemlæse og sende
inputs til Gitte W. Læreplanen skal fremadrettes sættes sammen med/bruges aktivt i forbindelse med vores
evalueringskultur.
 Feedback fra bestyrelsen er at det er et super godt materiale og at det giver mange gode konkrete eksempler.
Bestyrelsen ønsker der tages udgangspunkt i den pædagogiske læreplan i forbindelse f.eks. nyhedsbreve m.m.
 Forældrebestyrelsen vil meget gerne nævnes i læreplanen
Forældrebestyrelsen vil gerne have læreplanen til at være et fast punkt på dagsordenen
fremadrettet. Formen for hvordan skal ikke ligge fast. Det vil komme an på hvad der rør sig.
5.

Ad hoc punkter –inputs fra øvrig bestyrelse
 Kommunikation i forhold til Kulla
Der har hersket forvirring omkring reglerne/rammerne omkring Kulla. Informationsbrevet skal revurderes. Det skal laves
kort, præcist og fyldestgørende.
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Ansvarlig for tema til næste møde?
Tema 1: Corona – de gode læringer. Hvad skal vi huske?
Maria og Gitte J for institutionsdelen
Iben for forældredelen
Tema 2: Forældrefællesskab
Mette og Rikke

7.

Evt.
Legeaftaler:
Opfordringen er at følge SST retningslinjer.
Personale ressourcer i forbindelse med aftaler: Forældrebestyrelsen vil kigge mere ind i, hvad der kan gøres
for at personalet ikke skal bruge spiltid på at vente/være opfølgende på forældre, der glemmer aftaler, melde fra
til ferie med mere. Der bruges mange personaletimer forgæves. Fx i ferieperioder.
Heldigt vi har et så fleksibelt personale i institutionen, der er er klar til at tage en fridag eller møde anderledes når
de ser, der er tilmeldte børn der ikke møder frem.

