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Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 2. marts 2021

Deltagere: Mette, Anitta, Iben, Rikke, Pernille, Sun, Maria, Gitte J. og Gitte W
Afbud: Camilla
Nr.
Tema og formål
Velkommen og punkter til evt.
1. Nyt fra formanden
 Mette har deltaget i samtaler til dagpleje stillingen, Helene Palmelund er ansat, det er tydelig hun brænder for at
blive dagplejer og dejligt at et ungt menneske har lyst til at blive dagplejer, så vi kan fastholde dagplejen i
Dagtilbud Østbirk.
2. Nyt fra Institutionen v/ institutionslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov.
 Vi er udfordret af pladser 0-2 år, det er dejligt med flere børn. Vi fylder op i de 3 vuggestuegrupper i Skovhuset. Vi
har ansat Helene der er ny dagplejer. Derudover er kommunens ejendomscentrer ved at kigge på muligheden for
at etablere en vuggestuegruppe i Børnehuset.
 Personale: Vi har 25 timers pædagogmedhjælper stillinger slået op som uddannelsesstillinger i forbindelse med
flere børn i vuggestuen. Der er mange og gode ansøgere og vi har samtaler d. 4/3-21.
 Høring: Ny budgettildelingsmodel forventes sendt i høring fra 19. marts til 21. maj, det kan dog blive udsat.
 AULA – Vi er ved at implementere AULA. Alle medarbejder er ved at lære at bruge systemet. Vi forventer at alle
forældre overgår til AULA fra september 2021.
3. Forældrefællesskab
 Opsamling spørgeskema - hvordan arbejder vi videre med data?
 Hvad siger de forældre Sun har snakke med?
Debat
Repræsentanter for bestyrelsen og forældreforeningerne fra Børnehuset og Skovhuset har udarbejdet et spørgeskema.
Rigtig mange forældre har svaret på spørgeskemaet om forældrefællesskabet. Vi har dermed et super godt materiale at
arbejde videre med.
75% af forældrene giver udtryk for at de har behov for at være en del af forældrefællesskabet.
56% giver udtryk for de gerne vil deltage i online arrangementer.
79% har tilkendegivet at de gerne vil deltage i Corona sikre arrangementer, så som åben legeplads, små legegrupper,
skattejagt i små gruppe ol.
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Vi har tidligere snakket om behovet for at arrangere venskabsfamilie for forældre fra andre lande. Der er flere der
tilkendegiver, at de gerne vil være venskabsfamilie. Det kan vi med fordel arbejde videre med når vi igen har andre
muligheder for at være sammen.
Oplevelsen er på nuværende tidspunkt, at det er svært at finde ud af hvilke børn ens barn går på stuen med, da vi er i
institutionen så kort tid som muligt. Kan det være en mulighed stuevis at arrangere åben legeplads i weekenden.
Forældreforeningen er klar med online arrangementer.
Det er en god ide med online arrangementer, det er forældrene der skal stå for det. Personelt har rigeligt at se til, i
forhold til at sikre en god dag for børnene, holde online forældresamtaler, samt overholde alle retningslinjer fra
sundhedsstyrelsen.
Vi kunne overveje at få etableret en forældreforening for dagplejen?
Beslutning
Mette giver tilbagemeldinger til forældreforeningerne i forhold til, at iværksætte online arrangementer. Det bliver
spændende at høre tilbagemeldingerne.
Mette udarbejder et skriv som kvittering til forældre om tak for besvarelserne.
Vi arbejder videre med det indsamlede data i det kommende bestyrelses år.
4.

Tema: Overgang mellem DP/vuggestue og børnehave
 Hvordan ser den gode overgang ud?
 Hvad er vigtigt vi er opmærksomme på?
Debat:
Udvalget har forholdt sig til overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehaven. Det er flere overgange vi også kunne
kigge på fx fra hjem til pasning. Udvalget har samlet en lang række punkter i forhold til:
 Gode erfaringer med afsæt i nuværende procedurer
 Forslag til styrkelse af overgange
Der er mange gode erfaringer med det nuværende.
Kunne vi med fordel sætte større fokus på information af valg til børnehave evt. ved 2 års alderen. Dette med information
om hvad de forskellige huse står for.
Dagplejer kunne også informere mere om valget.
I Dagtilbud Østbirk arbejder vi jo med en fælles overordnet ramme. Den er ens hele vejen rundt.
Vi giver gerne en rundvisning så forældrene selv kan danne sig et billede af hvilken børnehave man ønsker.
Vores oplevelse er, at mange forældre skifter ønske og forholder sig konkret til børnehave valg ca. 3 mdr. før børnene
skal starte.
Der er beskrivelse af begge huse på hjemmesiden, mangler der informationer? – nej det giver et godt billede.
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Ledelsen har tidligere afholdt møde for kommende børnehave forældre, dette med information om den gode opstart og
valg af børnehave. Vi glæder os til at genoptage møderne, når Corona giver mulighed for dette.
Sideløbende med processen i bestyrelsen arbejder vi i dagtilbuddet med at styrke overgangene. En del af dette bliver, at
vi fremadrettet vil afholde 2,3 års samtaler i både vuggestue og dagpleje. Dagsordenen her vil være barnets udvikling,
hvad man kan forvente af et 2 årigt barn, samt hvordan man som forældre kan støtte denne udvikling. Til mødet kan vi
med fordel sætte valg af børnehave på dagsordenen.
Beslutning
Bestyrelsen bakker op om en 2,3 års samtale.
Personalet arbejder videre med det gode oplæg fra bestyrelsen og det endelig materiale kommer på dagsordenen i den
næste bestyrelsesperiode.
5.

Tema: 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.
Evaluering af skabeloner på månedsplaner og nyhedsbreve.
Debat
Tilbagemelding fra personalet på brug af skabelonen
Der er oftest en repræsentant fra stuen/teamet der har udarbejder udkast til nyhedsbrevet. De øvrige læser og
kommentere hvorefter det sendes ud. Personalet bruger ca. 1 timer på at udarbejde nyhedsbrevet.
Der er lidt forskellige tilbagemeldinger på skabelonen. Nogen syntes der er god og enkel andre at den er begrænsende.
Det samme gør sig gældende med månedsplanen.
Forældrene er rigtig galde for nyhedsbrevene og månedsplanerne. De der ønsker viden om den pædagogiske hverdag og
overvejelserne bag kan læse nyhedsbrevet. Ønsker man blot at bakke op om arrangementer som nattøjsdag og cykeldag,
kan man få overblikket i månedsplanen.
Vi skal fastholde formålet med skabelonerne, der netop er et ønske om at have nogen lunde ensartet informationsniveau i
institutionerne.
Beslutning
Vi fastholde de nuværende skabeloner så der fortsat er ensartethed i informationsniveauet.
Kommunikation i forhold til manglende framelding ved feriepasning ol.

04-03-2021
Det undre og ærgre os at der er så stor forskel på tilmeldinger og faktisk fremmødte børn i skoleferierne.
Udvalget har udarbejder plakat: Breaking News – Østbirk.

6.

Beslutning:
Gitte W sørger for at hænge plakaten op ved alle indgange og lægge den på DayCare til forældrene.
Pædagogisk læreplan
Debat
Vi er rigtig godt i gang med at arbejde med koblingen af vores nye årshjul og pædagogiske læreplan. Det giver rigtig god
mening og der er stort ejerskab og ideudveksling. Vi får inddraget børneperspektivet og følger børnenes spor.
Maria vil til næste møde medbringe et konkret eksempel på arbejdet med pædagogisk læreplan.

7.

Ansvarlig for tema til næste møde
 Evaluering af bestyrelsesåret, hvilke temaer kan vi med fordel arbejde med næste periode?
Ad hoc udvalg: Rikke, Mette, Sun og Pernille


8.

Planlægning af forældremøde og bestyrelsesvalg
Ad hoc udvalg: Mette, Iben og Gitte W

Evt.
Gitte W: Stor ros til bestyrelsen for et enormt engagement, saglige arbejde og konstruktivt arbejde. I formår at holde jer
på det overordnede niveau, så I arbejder for hele Dagtilbud Østbirk. Samtidig har I en enorm respekt for personalet
arbejde. Det er fantastisk.

