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Referat Bestyrelsesmøde Dagtilbud Østbirk
Den 25. august 2022

Deltagere: Sabine, Anitta, Pernille, Maria, Gitte J, Rikke, Sun og Gitte W
Nr.
Tema og formål
Velkommen og punkter til evt.
1. Nyt fra formandskabet
 Vi har opfordret til at vi prioritere tiden på dette bestyrelsesmøde på udbygning ved Skovhuset.
2. Nyt fra Dagtilbuddet v/ Dagtilbudslederen
Herunder personalenyt og budget efter behov.
 Personalenyt – Vi har pt det personale vi skal have. Vi kunne ønsker os flere uddannede pædagoger til børnehaven
i Skovhuset. Vi har heldigvis nogle gode pædagogmedhjælper ansat.
 Budget - Vi arbejder løbende på at indhente underskuddet.
I institutionen har vi haft stort forbrug på personale ressourcer, til omstruktureringer, for at holde Naturbussen
kørende og vikardækning. Vi forventer at kunne hente lidt på øvrig drift.
I dagplejen er udfordringen en anden, hver gang vi har en tom plads, har vi udækkede udgifter. Det koster 10.000kr
hver mdr. vi har en tom plads i Dagplejen. For at hente lidt ind igen, fylder vi nu dagplejen op, hvilket kan medfører
at gæstepasningen kan være uden for distriktet.
Der ud over kan vi som alle andre mærke øgede udgifter til el, vand og varme.
 Claus trækker sig fra bestyrelsen.
3. Årshjul – se udkast
 Ændringer og godkendelse af årshjul
Debat:
Vi har planlagt et tema til hvert bestyrelsesmøde, der er dermed plads til endnu et aktuelt tema.
Anitta kan ikke deltage i institutionsforum. Sabine deltager i stedet.

4.

Beslutning:
Årshjul godkendt
Opfølgning ferietilmeldinger
 Kort præsentation i forhold til feriepasning.
Der var stor overensstemmelse mellem antal tilmeldte børn og faktisk fremmødte.
Flere forældre gav udtryk for at de syntes vi havde fat i dem mange gange efter tilmeldingsfristen. Det er for at sikre, at vi
har den nødvendige personaledækning i forhold til antal tilmeldte børn.

5.
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Vi har været i dialog med temmelig mange forældre, om vigtigheden af at børnene får længere sammenhængende ferie, så
de også får mulighed for at slappe af og lade op. Det er ben hårdt arbejde at gå i dagtilbud for et barn.
Tema 1: Kapacitetsudfordringer
 Hvordan ser de seneste tal ud i forhold til kapacitet?
Debat
Vi besluttede før sommerferien at vi fra 1. august kun kan tilbyde søskende plads i vuggestuen. Vi valgte på det tidspunkt
at tilbyde alle de børn, der stod på vente liste til vuggestue og dagplejen plads i dagplejen. Vi tilbyder alle børnehavebørn
der bor i distriktet plads i Dagtilbud Østbirk.
Vi følger løbende ventelisterne og kapacitet og justere i ovenstående.
Vi har lige kigget på tallene fra november til og med januar – Fra 1. november må vi konstatere, at vi kun kan tilbyde
søskende plads på hele 0-2 årsområdet og vi kan fastholder at vi har plads til alle børnehavebørn.
Vi kigger på ventelister og kapacitet igen i november for at afgøre om der skal justeres yderligere fra 1. februar 2023.
Gennemgang af indstillingen til børne- og dagtilbudsudvalget d. 29. august i forhold til udvidelse af kapacitet i Dagtilbud
Østbirk.
Iben samler kommentarer og input til et brev til kontaktpolitikker Andreas Boesen.

6.

7.

8.

Tema 2: Der er stemt ja tak for det sunde frokost måltid.
 Ønsker bestyrelsen fortsat at prioritere ressourcer til formiddags- og eftermiddagsmåltid til børnehavebørnene?
Debat:
Formiddags- og eftermiddagsmåltiderne er inkluderet i forældrebetalingen for både vuggestue og dagpleje. Dermed der
skal kun tages stilling til om vi fortsat vil bruge midler fra øvrig drift til disse 2 måltider til børnehavebørnene.
Beslutning
Enstemmigt vedtaget.
Arbejdet med de pædagogiske læreplaner
 Personalet præsentere eksempler på arbejdet med den pædagogiske læreplan
Gitte J fortæller om samlingen med børnene på Månestuen, med fokus på at vi er forskellige og har forskellige behov, samt
dialog om følelser og ansigtsudtryk.
Maria fortæller om sommerfugle projekt og arbejdet med følelser.
Ansvarlig for tema til næste møde 16. november
Tema: Inspirationsaften/ forældremøde – opsamling på reaktioner, hvad giver det anledning til fremover?
Vi vælger at bruge det som en åben debat i bestyrelsen. Vi nedsætter ikke et udvalg.
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9.

 Evt.
Der har flere gange været mange efterladenskaber efter fester på legepladserne. Det sidste var i Skovhuset og hermed en
stor tak til de forældre der hjalp med at rydde op.
De unge må gerne være her med de skal passe på vores ting og rydde op efter sig. Vi stiller en skralde spand ud, så det er
let at rydde op.
SSP konsulenten og politiet kører forbi en gang i mellem.

