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Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 27. april 2022

Mødet er delt i 2
19.00-20.00: Ordinært bestyrelsesmøde
20.00-21.00: Deltagelse af kontaktpolitikker Andreas Boesen
Dagsordenen justeredes da Andreas desværre har været nødt til at melde afbud.
Deltagere: Sun, Anitta, Gitte J, Maria, Rikke, Pernille, Sabine, Iben og Gitte W
Nr.
Tema og formål
Velkommen og punkter til evt.
1. Nyt fra Dagtilbuddet v/ Dagtilbudslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov.
 Efterreaktion på stop af morgenmad
Der er indgået aftale med de forældre, der var tilmeldt til morgenmad, om en stille udslusning af morgenmaden.
Personale tilbagemeldingen er; det er godt at kunne bruge ressourcerne til de mange børn i stedet for de meget få
om morgenen.
 Personaledækning: Vi har afholdt pædagogmedhjælper samtaler. Der er flere gode kandidater. I hører mere.
 Forældrespørgsmål; Hvordan har personalet det?
Personalet har travlt, det tager kræfter når vi hele tiden skal omstrukturere og finde nye midlertidige løsninger,
grundet mangel på fysisk kapacitet og efter en coronaperiode. Samarbejdet er godt og personalet spiller hinanden
gode.
2.

Valg til frokost ordning – Gælder kun Børnehaven
Der skal være valg til det sunde frokostmåltid i år. Bestyrelsen skal beslutte hvilken udgave af det sunde frokostmåltid
forældrene skal stemme om.
 Se vedhæftet oplæg.
 Se vedhæftet madplan
Information
Det er politisk besluttet at der skal serveres, et sundt frokostmåltid i børnehaver. Forældrene skal hvert 2. år have
mulighed for at fravælge måltidet. Derfor skal der være afstemning i juni. I vuggestuen og dagplejen er maden inkluderet i
forældrebetalingen.
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Bestyrelsen har kompetencen til at beslutte, hvad der skal stemmes om.
Det sunde frokostmåltid kan fravælges hvis over 50% af forældrene stemmer nej.
Forældrene kan afgive stemme fra onsdag i uge 24 til tirsdag i uge 25.
Resultatet offentliggøres 27.-28. juni.
Effektuering af valgresultatet sker pr. 1. januar 2023.
Alt efter udfaldet af afstemningen, skal bestyrelsen beslutte om der fortsat skal serveres formiddags- og eftermiddagsmad i
Børnehaven. Da udgifterne til dette tages af driften.
Debat:
Forældrene betaler særskilt til frokostmåltidet. Alternativer er at børnene skal have madpakker med.
Det giver nogle gode måltider, når der er fællesskab om måltiderne, der arbejdes hver dag med madmod og
selvhjulpenhed ved, fx selv at hælde vand op, sende maden videre, skære maden ud.
Noget af det vi kan savne ved madordningen, er spontaniteten i forholdt til at pakke rygsækkene og tage af sted på tur.
Et godt råd hvis børnene ikke vil smage på maden: Der skal bare lidt mad på tallerkenen, børnene kan kikke på det. Lad
være med at snakke om det.
Beslutning:
Bestyrelsen fastholder at det er det nuværende frokostmåltid, der skal stemmes om.
3.

Forældremøde inspirationsaften det gode børneliv.
D. 8. juni kl. 18.30-20.30 i Skovhuset
 Der er sendt opfordring ud på Aula til at sætte kryds i kalenderen
 Dagsorden: præsentation af bestyrelsen og oplæg med udgangspunkt i de temaer der er foreslået.
 Tilmelding
Anitta og Iben præsentere bestyrelsens arbejde.
Der holdes oplæg med tilmelding, hvor alle forældre kan få en lille pixi skriv med hjem.
Tilmelding: Vi vil gerne have tilmelding, til de forskellige temaer, for at se hvad forældrene er interesseret i. Iben
udarbejder invitation og tilmelding.
På baggrund af forældretilkendegivelserne planlægger vi hvilke og hvor mange oplæg der skal holdes.

4.

Forberedelse af møde med kontaktpolitikker Andreas
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5.

 Hvad er der vigtigste vi er i dialog om?
Aflyst
Ansvarlig for tema til næste møde d. 14. juni
Der skal vælges en arbejdsgruppe, der skal komme med udkast til temaer til årshjulet.
Kort: Kom med ideer til temaer både fra personalet og bestyrelsen.






Genbesøg af overgange, samt 2,3 årssamtaler
Kapacitet
Naturbussen
Hjælp og guide til familielivet, når det bøvler lidt. Fx konkrete eksempler Distriktssocialrådgiver.
Sprogvurderinger - Hvorfor og hvad giver det? Sprogstimulering.

Vi tager emnet op igen til næste møde.

Aflyst
Nr.

6.
7.
8.

9.

Tid
20.00
20.05
5 min
20.10
20 min
20.30
25 min
20.55

Art

Velkommen til Andreas
Præsentation af bestyrelsen

Ansvarlig for
punktet
Iben
Iben

I+D

Hvad kan bestyrelse bruge kontaktpolitikker til?

Iben

I+D

Kapacitetsudfordringer i Østbirk
 Tiltag, indsatser og hvad er på vej?
 Politiske overvejelser og prioriteringer
Afrunding og tak for i aften

Iben

I

I

Tema og formål

Iben

Debat om kapacitet
Dagtilbud Østbirk er fortsat meget presset på kapacitet, vi bliver udfordret på 0-2 årige pladser til september og 3-6 årige pladser i
slutningen af året.
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Vi har gennem det sidste 1½ år lavet mange omstruktureringer, for at skabe plads til alle børn i Østbirk. Nu er grænsen ved at være
nået. Bestyrelsen vil udarbejde et skriv til politikkerne i forhold til at situationen er uholdbar og hvad de vil gøre for at sikre byggeri
og dermed kapacitet.
Evt.
Der er en forældregruppe der har taget initiativ til at anerkende personalet i Skovhuset ved at lave hjerter, og skrive anerkendende
kommentarer rundt omkring på Skovhuset – det har været helt fantastisk oplevelse af opbakning til personalet.
Punkter til næste møde d. 14. juni
 Årshjul
 Kapacitet
 Fødselsdagsprincipper
 Andreas Boesen
 Evaluering af forældremødet

