Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 24. november 2020
I Skovhuset eller via Teams

Deltagere: Pernille, Mette, Iben, Anitta, Rikke, Sun, Maria, Gitte J og Gitte W
Afbud: Camilla
Nr.
Tema og formål
1. Velkommen og punkter til evt.
Kort bordet rundt
2. Rundvisning i huset v. Maria
3. Nyt fra formanden
Der har været afholdt forældremøde for kommende skolebørns forældre på skolen, med præsentation af skolen og
arbejder med Kometerne. Meget stort fremmøde. Fungerede godt.
4. Nyt fra Dagtilbuddet v/ dagtilbudslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov.
 Vi afholder ansættelsessamtaler til pædagogstillinger på torsdag. Med gode ansøgninger. Camilla deltager fra
Bestyrelsen.
 Vi oplever generelt at forældre er gode til at beholde syge børn hjemme. Vi har oplevet færre syge børn end andre
år, ikke mindst færre med hoste og snotnæset. Vi ser børn med overskud og i bedre trivsel.
 Vi er ved at afslutte arbejdet med ”Vi lærer sprog”. Fra forskningsprojektet ved vi at børnenes profitere af at
forældrene arbejde med fokus ordene derhjemme. Vi bruger en del tid på at få materiale klar og sende det ud til
jer forældre. Bruger I Fokusordene og sprogtipsene derhjemme. Det er blandet, oplevelsen er at det bruges mest
med de mindste børn. Det er dog begrænset.
5. Opfølgning på punkter (og opgaver) fra sidst
 Vi afholdt forældremøde for kommende skolestarter d. 17. nov.
 Aftale om samarbejdsmøde for bestyrelserne i dagtilbud og skole. Herunder debat med udgangspunkt i evaluering
fra sidste møde, med henblik på endelig planlægning af foråret 2021.
Tilbagemelding på forældremødet fra kommende skolebørn:
Et godt møde, det var på overordnet plan. Morten fik præsenteret skolen godt og dejligt med en opfordring til, at man
bare kan henvende sig til Annette sekretæren.
Dejligt og informativt møde. Vil gerne vide meget mere, men fik en oplevelse af at overgangen føles tryg for forældre og
børn.
Samarbejde med skolebestyrelsen

Forslag om at afholde møde i januar eller februar sammen med repræsentanter fra bestyrelserne. Hvor vi kan tage
udgangspunkt i det fine evalueringsarbejde fra sidste møde.
Arbejdsgruppen deltager, samt repræsentanter fra skolebestyrelsen.
Gitte W planlægger et møde sammen med Morten.
6.

Det er godt børnene i Kometgrupperne er begyndt at besøge hinanden, det er børnene meget optaget af.
Tema: Corona læring
Hvad har vi lært af Corona som børn, forældre og personale? Hvilke gode ting tager vi med videre?
Iben har haft kontakt til flere forældre, der har besvaret spørgsmål i forhold til oplevelserne i corona tiden. Det er ikke
lykkedes at få fat i nogen fra Dagplejen.
Meget flot opsamling.
Vi har debatteret opsamlingen og forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, herunder også fra dagplejen, og personale har
suppleret med deres oplevelser og erfaringer.

7.

Iben samler det hele sammen og udformer et forældrebrev fra bestyrelsen om ovenstående.
Tema: Forældrefællesskabet
Hvordan sikre vi et stærkt forældresamarbejde, når der ikke kan foregå sociale aktiviteter? Hvordan kan vi understøtte
Forældreforeningerne?
Udvalget har i samarbejde med repræsentanter fra forældreforeningen udfærdiget et brev til forældrene med information
om og spørgsmål til hvordan vi kan understøtte forældrefællesskabet.
Forældreforeningerne kunne stå for at arrangere noget der foregår andre steder end i børnehave regi.
 En aftale med Lone i Kirken
 Arrangere online bingo
 Arrangere legegrupper med færre børn og forældre.
Kunne man kombinere spørgeskemaet med spørgsmål til integration af 2-sprogede. Et emne vi har på dagsordenen til
næste møde?
Kunne spørgeskemaet udarbejdes på både danske og engelsk?
Beslutning:
Udvalget færdiggør et brev med spørgeskema og supplere med spørgsmål i forhold til tosprogede børn.
Brevet udarbejdes på både dansk og engelsk.
Det sendes til Gitte W der lægger det på DayCare.

8.

Pædagogisk læreplan
 Evaluering af pædagogisk læreplan, samt valg og prioritering af overordnet fokus i 2021
 Læs vedhæftet udkast til evaluering af pæd. læreplan 2019-2020
Vi har i LMU (det lokale medudvalg) et ønsker om at udeliv bliver paraplyen over vores arbejde med pædagogiske
læreplaner i 2021. Dette på baggrund af erfaringerne fra corona og på baggrund af den nye udelivs strategi i Horsens
kommune.
Vi har gode erfaringer med at indrette inde rummene med indbydende legemiljøer og forudsigelighed i hvad man kan lege
med, samt det vi arbejder med fx i forhold til sprog, musik, konstruktion.
Vi kunne med fordel udfordre vores logikker og arbejde med læreplanseksperimenter for ovenstående udenfor.
Hvad siger I til det?
Beslutning.
Det er en flot og systematisk evaluering. Bestyrelsen bakker op og giver udtryk for det er en super god ide med udeliv
som overordnet tema.
Evalueringen er godkendt.
På denne baggrund bakker bestyrelsen også op om at der økonomisk prioriteres ressourcer til det pædagogiske arbejde
med udeliv.

9.

Arbejdsgrupper til næste møde
 Integration af 2-sprogede
Videre arbejde fra sidste år –og nu krydret med Corona og manglende arrangementer… Hvordan får vi det stigende
antal af tosprogede integreret? Aktivere foreningsliv osv. i arbejdet med integration. Kunne man køre noget åben
legeplads hver den første søndag i måneden? Legeaftaler på tværs af nationaliteter –nedbryde sprogbarrierer
Ad. Hoc udvalg:
Udvalg: Sun og Pernille, og Mette står gerne til rådighed for at deltage.

Gitte W udsender det tidligere udarbejde skriv om legeaftaler, samt materiale fra debatten og integration af 2-sprogede i
2019.
10. Evt.
Kontakt politikker Louise Lange (DF) vil meget gerne deltage i bestyrelsesmødet d. 12. januar. Hun er inviteret til at
deltage den sidste del af mødet.
Temaer vi med fordel kan snakke med Louise om:
 Corona evaluering
 Forventninger og muligheder for at til 2-sprogede Østeuropæer kan lærer dansk.
 Udelivs strategi.

