12-01-2021

Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 12. januar 2021 kl. 19.00-21.00
Online via Teams.

Formandskabet og Ledelse har besluttet at aflyse deltagelse af Kontaktpolitiker Louise Lange grundet Corona-situationen.
Deltagere: Mette, Iben, Anitta Pernille, Rikke, Sun, Gitte J, Maria og Gitte W
Afbud: Camilla
Nr.
Tema og formål
Velkommen og punkter til evt.
1. Nyt fra formanden
 Der opleves en stor forandringsvillighed i forhold til Corona retningslinjer fra både forældre og personale.
 Det var en rigtigt god ide med den Quiz forældreforeningen havde lavet i mellem jul og nytår. Hyggeligt at udfylde
den sammen med børnene.
 Kunne vi overveje mulighederne i forhold til Kometerne, hvis restriktionerne forlænges?
2.

3.

Nyt fra Dagtilbuddet v/ dagtilbudslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov.
 Personaledækning i Dagtilbud Østbirk
Vi er glade for vores nyansatte personale og er ved at være godt på plads med uddannet personale.
 Regnskab og budget
Under forudsætning af, vi får Corona udgifterne dækket, indhenter vi 400.000kr af vores underskud i 2020. Hvilket
er helt efter planen.
Vi er pt. ved at lægge sidste hånd på budget 2021.
Vi forventer at få yderligere 170.000 kr. i tildeling i forhold til minimumsnormeringerne. Det er der god plads til på
kontoen.
 0-2 årsområdet. Vi kan konstatere at vi kommer til at mangle pladser på 0-2 årsområdet. Det gælder både i
Dagplejen og i vuggestuen. Der er en del tilflyttere. Det er forståeligt – Østbirk er et dejligt område
Vi slår en dagplejestilling op hurtigst muligt og undersøger muligheder i vores eksisterende bygninger.
Opfølgning på punkter (og opgaver) fra sidst
Forældrefællesskab
Mette udfærdigede et brev på baggrund at sidste møde med spørgeskema i forhold til forældrefællesskabet.
Vi valgte at sætte brevet på pause på baggrund af øgede Corona-restriktioner.
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Hvad gør vi nu?
Vi valgte i december at udsætte udsendelse af spørgeskemaundersøgelsen. Det kan redigeres og sendes ud, for at
signalere at vi ønsker at understøtte fællesskabet.
Der er en oplevelse af, at forældrene ikke ved hvem deres barn går på stue med, ej heller deres forældre. Det går stærkt
ved aflevering og afhentning, så vi når ikke at snakke sammen.
Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige erfaring og konstatere, vi skal kaste os ud i de virtuelle møder. Det kan være i
form af online Bingo, kaffe møder, forældremøder med deltagelse af forældre og personale osv.
Beslutning:
Mette redigere spørgeskemaet.
Iben kontakter forældreforeningen med henblik på online bingo eller lignende.
4.

Tema: Integration af 2-sprogede
Arbejde videre 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.
Udvalget har kikket på oplægget fra sidste år. Det medførte de blev nysgerrige på tallene. 14% af de indmeldte børn i
januar 2021 er 2-sprogede, altså hvor begge forældre har andet modersmål end dansk.
Vi debatterede hvis behov det er, at forældrene deltager i arrangementer og om, de har brug for hjælp til at få tilmeldt
børnene til idræt ol. Vi skal ikke pådutte forældrene at være deltagende.
Set ud fra et børneperspektiv har det stor betydning for børnene, at ens forældre er deltagende i fællesskabet.
Det er vigtigt, at alle familier føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. Det kræver vi alle parkere
berøringsangsten.
Det ville være godt hvis der i dagtilbuddet på sigt kunne arbejdes med børnenes nationaliteter.

5.

Beslutning:
Mette tilretter det spørgeskema (punkt 3.) med kontrolspørgsmål i forhold til nationalitet. Spørgeskemaet udarbejdes både
på engelsk og dansk.
Sun snakke med nogle forældrene og behov og ønsker til deltagelse i fællesskabet.
Corona restriktioner
 Hvordan opleves hverdagen med de skærpede restriktioner?
 Tilbagemelding og erfaringer med, at få forældre til at tilkendegive pasningsbehov.
 Hvad er bestyrelsens holdning til at forældre evt. skal bære mundbind ved afhentning og aflevering?
 Tilbud til familier der har brug for hjælp i en presset Corona-hverdag. Mulighed for hjælp fra Distriktssocialrådgiver
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Vi tog en runde på oplevelsen af hverdagen med de skærpede restriktioner.
Der er stor enighed om, at det fungere super fint og alle påtager sig et stort ansvar.
 Det er fint med mundbind
 Godt lige at hjælpe hinanden med, at huske afspritning af hænder og mundbind.
 Glade børn og personale.
 Kan godt have lidt dårlig samvittighed over ikke at holde eget barn hjemme, trods hjemmearbejde.
 Godt børnehaven er meget ude.
 Børnene giver udtryk for de savner Kometgruppen.
 Det kan være svært, at holde afstand i garderoben. Vi er nødt til at være tålmodige og vente udenfor.
 Dagplejebørn savner legestuen.
 Vi er nødt til, at overholde de restriktioner der er.
 Der er i det hele taget en god stemning blandt forældre, børn og personale.
Der er mange forældre der har svaret på behovet for pasning i uge 1 og 2.
16% af børnene i Dagtilbud Østbirk holdes hjemme, mange børn har kortere dage end de plejer. Vi har haft stor glæde af
jeres tilbagemeldinger.
I skal pakke jeres dårlige samvittighed væk over at aflevere børnene. Vi har åben og er overbevist om, at I som forældre
har vurderet mulighederne, samt udviser samfundssind. De børn der bliver afleveret er velkomne.

6.

Det kan være en udfordrende tid for alle. Det kan være svært, at få familielivet til at hænge sammen, med børn til
hjemmeundervisning, hjemmearbejde og et isoleret familieliv. Her kan Horsens kommunes Distriktssocialrådgiver Charlotte
Vindeløv hjælpe. Hun kan kontaktes for sparring og rådgivning. Præsentation af hende lægges på DayCare med opfordring
til at kontakte hende med stort som småt.
Pædagogiske læreplaner
 Hvad arbejdes der med, erfaringer fra hverdagen
Vi er nu i gang med at implementere vores nye pædagogiske Årshjul. I den forbindelse bruger vi fortsat mange af
tilgangene fra ”Vi lærer sprog”. Vi arbejder nu med temaer der giver mening, så vi alle kan være med, har ideer og kan
tage udgangspunkt i børnegruppen.
Det overordnet tema i Januser og februar er ELEMENTER.
Der arbejdes med vand, ild, luft og jord. Der har været gang i eksperimenter, om luft når vi puster og hvad bliver sneen til
når den smelter?
Vi arbejder fortsat med ihærdighed og koncentration.
Vi er i den spæde start med Årshjulet. Vi oplever personalet er engageret og tager ejerskab, samt sprudler af ideer.
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7.

Feriepasning 2021-2023
 Læs vedhæftede skriv
Beslutning:
Oplægget om Feriepasning 2021-2023 i Dagtilbud Brædstrup, Nim, Lun og Østbirk er godkendt.
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Arbejdsgrupper til næste møde d. 2. marts:
Overgang fra Dagpleje/vuggestue til Børnehave.
Ad hoc udvalg: Anitta, Pernille og Iben.
Gitte W sender det nuværende materiale til Udvalget.
Kommunikation
Evaluering af skabeloner på månedsplaner og nyhedsbreve. Hvordan fungerer det? Er der plads til forbedring? Hvordan er
det for personalet at arbejde med?
Kommunikation i forhold til manglende framelding ved feriepasning ol.
Ad hoc udvalg: Mette og Iben.

9.

Evt. Intet.

