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Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 9. marts 2022

Deltagere: Sun, Maria, Sabine, Pernille, Gitte J, Claus, Iben og Gitte W
Afbud: Rikke og Anitta
Mødeleder: Iben
Referent: Gitte W
Nr.
Tema og formål
Velkommen og punkter til evt.
1. Nyt fra formandskabet
 Er blevet kontaktet af den nye kontaktpolitikker .
2. Nyt fra Dagtilbuddet v/ Dagtilbudslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov.
Information
 Personalenyt – Vi har pt. en pædagogstilling slået op, udfordringen er at der er stor mangel på pædagoger.
 Corona status og opfølgning – Af 60 medarbejdere er der 90% der har eller har haft corona. Langt hovedparten af
børnene har haft corona.
Personalet er generelt påvirket af, at have stået i frontlinje i 2 år med corona. Personalet har ydet en enorm indsats
og været ekstrem fleksible. De fortjener et kæmpe skulder klap.
Det gør forældrene også, for hvor har I bare bakket op. Vi appellerede flere gange til jeres hjælp, vi havde brug for
at kende jeres børns komme/gå tider, samt at I gav børnene kortere dage hvis muligt. Der er rigtig mange forældre,
der har givet børnene kortere dage, det har været en kæmpe hjælp – så stort tak for opbakningen😊
 Ny lov om tilsyn af dagtilbud- se bilag
I får mere information, når den endelige model fremlægges.
 Bestyrelsen refererer nu til Børne- og dagtilbudsudvalget. Med det nye byråd i Horsens kommune, har vi fået nyt
udvalg af referere til. Dermed er det tidligere udvalg for uddannelse og arbejdsmarked delt i flere udvalg.
 Arbejdseftermiddage – vi trænger til at være sammen og nu er muligheden der. Derfor er vi i samarbejde med
forældreforeningerne i begge huse, ved at planlægge hygge/arbejdseftermiddage i begge huse i april mdr.
3. Arbejdet med pædagogiske læreplaner
 Præsentation af 1-2 eksempler fra den pædagogiske hverdag.
Information
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En torsdags gruppe med børnene. Det er lidt koldt og de har snakket om at have varmt tøj på. En dreng sidder og mærker
ved Marias briller. Efter lidt tid spørger drengen om Maria har briller på, for ikke at fryse øjnene😊
Nussa med de yngste fra børnehaven og de ældste fra vuggestuen.
Her har vi fokus på, at være i høj arousal og komme ned i arousal. Der arbejdes med ihærdighed – at blive ved lidt længere
end børnene i første omgang lige har lyst til.
De starter hver gang på samme måde, leger lege og slutter på samme måde. Dermed er det genkendelighed og
forudsigelighed for børnene.
De leger fx lege med faldskærm og synger sange med fagter.
4.

Tidlig indsats
 Arbejdet med tidlig indsat i Dagtilbud Østbirk
 Hvorfor og hvordan?
Information
Tidlig indsats handle om at forebygge udsathed hos børnene. Sårbarhed og udsathed kan være i kortere eller længere
perioder. Det kan være i forbindelse med forældres skilsmisse, sorg i familien, psykiske udfordringer i familien, forældre
der har svært ved at rumme barnet ol. Her peger forskning på at jo tidligere vi sætter ind og tilbyder hjælp til familierne jo bedre klarer barnet og familien sig på sigt.
Derfor er vi i gang med at arbejde med tidlig indsats. Vi har på sidste personale møde arbejdet med metallisering og
selvagens.
Metalliserings begrebet – hvordan ser vi os selv og hvordan agere vi i forhold til andre. En af de vigtigste tilgange er at se
bag om børnene adfærd. Det er aldrig barnet og dets handlinger der er noget galt med, det er altid vi voksne omkring
barnet, der har ansvaret for at lærer barnet hensigtsmæssige adfærd.
Vi har alle læst og arbejder bla. med udgangspunkt i bogen ”Leg for sjov og alvor” af Susan Hart m.f.
Bestyrelsen vil gerne være med til, at arbejde mere med tidlig indsats her i bestyrelsen, i forhold til hvordan vi kan
understøtte forældre og børn så tidligt som muligt.

5.

Åbent




hus - forældremøde
Opfølgning på personalets ideer til emner
Hvordan har personalet taget imod konceptet
Planlægning af mødet
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Information
Personalet siger ja og syntes det er en super god ide.
Debat
Vi har afholdt et netværksmøde der har været med til at kvalificere temaerne.
Netværksgruppens forslag til emner og indhold:
- Sprog – hvordan samtaler vi. Hvordan opbygges sproget – den tidlige kommunikation. Hvilken indflydelse kan
skærmforbruget have for sprogudviklingen.
- Leg – hvordan leges der og hvad er leg? Hvordan kan vi voksne være med i legen? Hvilke lege kan foreslås. Kan vi
voksne komme til, at bremse leg pga. vores egne regler eller grænser? Er der noget fra bogen ”Leg for sjov og
alvor” der vil kunne inddrages – f.eks. legekataloget.
- Konflikthåndtering. Hvad er en konflikt? Hvorfor kan en konflikt være en god ting. Hvornår, hvordan og hvorfor
blander vi voksne os?
- Motorik og sanser –kropskontrol, selvhjulpen og hverdagsrutiner. Hvad skal både det lille og det større barn have
lov til, at afprøve, gøre selv og hvor langt er vi voksne villige til at gå?
- Mad og måltider – Gå som voksen forrest med det gode eksempel. Lad børnene være med i madlavning med det
de kan byde ind med og som er overskueligt for familien. Madmod og hvad skal der til for at børnene får madmod.
Kan Mona evt. spørges om hun vil deltage og melde ind med sin faglighed og f.eks. fortælle om hvorfor
madplanerne sættes sammen som de gør?
- Natur/udeliv – Ud og oplev terræn og natur med børnene. Fokus på udholdenhed og fordybelse. Fælles oplevelser
– hvad giver det? Hvad skal praktisk være til for, at børnene er klar til at deltage i natur og udeliv (passende
sko/støvler og overtøj). Hvilke elementer skal der også være styr på - f.eks. at børnene skal komme når man
kalder.
I alle temaer/oplæg er det hele fællesskabet i Dagtilbud Østbirk der bliver repræsenteret. Fokus vil under alle temaer tage
udgangspunkt i understøttelse af børnenes ihærdighed og det er vi voksne der har ansvaret.

6.

Beslutning
Bestyrelsen bakker op om temaerne. Der nedsættes et udvalg bestående af: Anitta, Iben og Gitte W, de planlægger
forældremødet og orientere om at der ikke er bestyrelsesvalg i 2022 grundet de nye styrelsesvedtægter.
Opfølgning kapacitetsudfordringer i Østbirk
 Omstrukturering i Skovhuset – status og de første erfaringer.
 Omstrukturering i Børnehuset
 Naturbussen – hvad er reaktionerne og hvordan fungere det?

15-03-2022



Byggeprojektet
Giver det anledning til tiltag?

Skovhuset
Vi har etableret en ekstra vuggestuegruppe. Det har medført at den ene børnehavegruppe nu er på hjul. Da vi har 4
børnehavegrupper og kun 3 grupperum.
Efter påske styrkes samarbejdet mellem Kometerne i husene og samarbejdet med skolen. Derfor overvejer vi at lave en
Komet base ved Bøgeskoven for alle Kometer i Skovhuset.
Børnehuset
Børnehuset er også presset på kapacitet efter der er etableret en vuggestuegruppe.
Børnene er inddelt i flere spisegrupper og Kometerne spiser sammen hver dag.
Naturbussen i Skovhuset
Vi har organiseret børnehave grupperne sådan, at hver af de 4 grupper har bussen i 14 dage fra kl 7.30-16.00. Mandag til
torsdag kører Naturbussen ud i naturen ca. kl. 8.30 og er tilbage ved børnehaven kl. 15.15. Børnene kan blive afleveret og
hentet ved bussen i det tidsrum den stå på p-pladsen.
Tilbagemeldingerne fra både børn og voksne er, at det er super godt at være afsted med bussen. Udfordringen er at der er
helt vild meget praktisk arbejde i forhold til bussen.
Byggeprojekt
Der er nu lavet grundtegninger af et evt. kommende ude/inde hus. Placeringen er vil være på det bagerst legepladsen, der
hvor Ridderborgen er pt.
Vi er max presset på kapacitet. Vi forsøger hele tiden at finde løsninger, hvor vi fortsat kan stå inde for den pædagogiske
kvalitet. I slutningen af maj skal politikkerne prioriterer og tage stilling til, hvor i kommunen der skal bygges – det er
spændende om Østbirk kommer med på prioriteringslisten.

7.

Beslutning:
Bestyrelsen vil gerne arbejde på at sikre at udbygning af Østbirk bliver prioriteret.
Opfølgning ferietilmeldinger
 Opgørelse over tilmeldte og fremmødte i forbindelse med vinterferien.
 Giver det anledning til yderligere
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Information:
Der var tilmeldt knap 60% af børnene til feriepasning i vinterferien. Vi havde et børnefremmøde tæt på 50%. Differencen
svare næsten til det antal børn der var syge med corona. Dermed harmonere antallet af tilmeldte børn godt med amtallet
af fremmødte. Dermed brugte vi kun de personaleressourcer der var bug for.
Endnu en gang super godt gået.

8.

Beslutning
Det er meget flot tilmelding og håber forældrene fortsat vil være skarpe i tilmeldingerne.
Der er lige sendt tilmelding ud til påskeferien. Vi håber igen at tilmeldte børn og børnefremmøde harmonere.
Opfølgning servering af morgenmad
 Status på tilmeldte, fremmødte, samt personaleressourcer.
 Giver det anledning til fastholdelse/ændringer/justeringer ved prøveperiodes udløb efter påske?
Se oversigt:
 Der er i alt 11 børn i de 2 huse, der er eller har været tilmeldt morgenmad.
 6 børnehave børn og 5 vuggestuebørn
 2 børn blev frameldt efter 10 dage, da de ikke spiste noget.
 2 børn blev frameldt efter ikke at have brugt det i februar.
 Fremmødet er meget svingende.
 Morgenmaden serveres som et lille morgenkit i begge huse, der er klar til servering.
 I Børnehuset får børnene morgenmad i værkstedet
 I Skovhuset får børnene morgenmad i mødelokalet
 Ofte møder der slet ikke børn frem til morgenmaden.
 Der bruges ½ personaletimer om dagen til morgenmad i hver hus.
 Vi bruger mange personaleressourcer til få eller ingen børn om morgenen, men mangler ressourcer om
eftermiddagen, så der fx kan være 3 voksne til 16 vuggestuebørn, i stedet for nu 2 voksne til 16 vuggestuebørn.

Debat:
Vi kan via denne forsøgs periode konstatere at der er få børn der kommer til morgenmad. Der er forskel på tilmeldinger og
børnefremmøde i husene. Det er et dilemma, at der er så få børn der får morgenmad, når der bruges så forholdsmæssigt
mange ressourcer på det.
Beslutning:
Vi stopper servering af morgenmaden efter påske. Det udfases via ledelsesdialog med forældrene til de børn, der nu er
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9.

tilmeldt og møder frem.
Besøg af kontaktpolitikker – Andreas Boesen (Socialdemokratiet)
Kontaktpolitiker Principper for rollen som kontaktpolitiker
 1) Kontaktpolitikeren fungerer som repræsentant for sit udvalg og skal bidrage til at sikre forældrebestyrelserne og
skolebestyrelserne en enkel adgang til politisk dialog og samarbejde med henholdsvis Børne- og Dagtilbudsudvalget
og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.


2) Som kontaktpolitiker kan man blive inviteret af forældre- eller skolebestyrelsen til at deltage i bestyrelsesmøder
med henblik på politisk dialog.
a. Rammen for, hvor tit kontaktpolitikeren bliver inviteret, aftales mellem kontaktpolitikeren og bestyrelsen. Man
kan fx aftale, at kontaktpolitikeren deltager på ét bestyrelsesmøde om året.
b. Kontaktpolitikeren modtager dagsordenen til det bestyrelsesmøde, hvor kontaktpolitikeren deltager.
c. Kontaktpolitikeren er gæst og har ikke mulighed for at sætte punkter på dagsordenen til forældre- og
skolebestyrelsesmøder.

Debat
Hvordan ønsker bestyrelsen samarbejde med vores kontaktpolitikker Andreas Boesen.
Andreas Boesen har skrevet til Iben som er bestyrelsesformand, at han gerne vil i dialog med bestyrelsen om hvad man
kan bruge kontakt politikkerne til.
Vi vil gerne invitere ham til et bestyrelsesmøde.
Vi vil sætte et punkt på dagsordenen; kapacitet i Østbirk.
Hvad kan vi bruge politikkerne til?
Beslutning
Vi invitere Andreas til vores næste bestyrelsesmøde d. 27. april. Den første time bruges på bestyrelsespunkter og
forberedelse til mødet med Andres kl. 20.00-21.00. Gitte W invitere Andreas.
Vi ønsker at snakke om kapacitets udfordringer og hvordan bestyrelsen kan bruge kontaktpolitikkerne.
10. Ansvarlig for tema til næste møde d. 27. april
 Møde med kontaktpolitikker Andreas
 Forældremødet – ad. Hoc udvalget fremlægger udkast.
 Valg til frokostordning – bestyrelsen skal beslutte hvad forældrene skal stemme om.
11. Evt. – intet.
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