Referat fra møde i dagtilbudsbestyrelsen

Dato:

Tid:

25.8.2020

kl. 17.00 – 21.00

Emne:

Bestyrelsen:

Møde i dagtilbudsbestyrelsen i
Område Nord

Skals børnehus:
Skovbørnehaven Fredly:
Engelsborg børnehus:
Vestbyens børnehus:
Børnehuset Lupinmarken:
Løgstrup børnehus:
Møldrup Børnehus:
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:
Dagplejen:
Personale repr. (Dagplejen)
Personale repr. (Børnehusene).
Repræsentant fra lederteamet
Områdeleder

Gæster: Forældrerådet fra Skals og Mette Skjødt Christensen til pkt. 3
(Kl. 19 – 20)
Medbring:

Sted:
Skovbørnehaven Fredly,
Borup hedevej 3, Borup, 8832
Skals og
Skals børnehus
Kærvej 11g , 8832 Skals

Line Mai Julius
Afventer nyvalg
Johan I. Bjerremand (Formand)
Afventer nyvalg
Jonas Hansen (Næstformand)
Annette Juhl Jespersen
Afventer nyvalg
Afventer nyvalg
Afventer nyvalg
Jane Bech
Hanne Bække Johannesen
Lise Bech Madsen
Vivi Vraa

Afbud: Hanne
Referent: Vivi
Forberedelse: Pkt. 4

Mødet starter med rundvisning i Skovbørnehaven Fredly, Borup hedevej 3, Borup 8832 Skals, hvorefter vi kører til Skals børnehus, hvor der er
rundvisning og møde med forældrerådet.
Forældrerådet har fået vedlagte dagsorden tilsendt:

Invitation til
forældreråd_Doknr190088-20_v1.DOCX

Der er bestilt en let aftensmad, som vi spiser ca. kl. 18.00

Punkter til opfølgning fra sidste møde
Emne
1.

Referatet fra sidste møde.

Formål med punktet
- Hvad skal vi have udrettet
Evt. opfølgning

Tid/
Varighed
5 min

Referat

Tid/
Varighed
15 min

Beslutning (referat – hvem gør hvad)

Intet at bemærke

Ansvarli
g
Alle

Dagsorden referat
bestyrelsesmøde d. 25.5.2020_Doknr172701-20_v1.DOCX

Punkter til drøftelse og beslutning
Emne
2.

Valg til områdebestyrelsen
Der skal afholdes valg flg. steder:
• Hejlskovgaard og Møldrup
• Fredly
• Vestbyens børnehus
• Dagplejen
• Lupinmarken
Oplæg til valgmateriale vedlagt:

Valg til bestyrelsen i
område Nord 2020.docx

Formål med punktet
- Hvad skal vi have udrettet
Planlægge det kommende valg
til Dagtilbudsbestyrelsen

Ansvarli
g
Materialet tilrettes det enkelte børnehus og dagplejen, så Vivi
Corona reglerne kan overholdes.
Det er op til den enkelte leder, sammen med Områdelederne
af vurderer, hvad der passer til den enkelte enhed.
Nogen steder må man aflyse/udsætte forældremøder da det
fysisk ikke er muligt at overholde Corona reglerne.
Skal der være valg, kan det så afvikles elektronisk/ skriftligt.

3.

Økonomi, børnetal og budget

Orientering og evt. beslutninger
vedr. status på:
• Budget 2020
Fordeling af ekstra
budgetmidler fra regeringen
til bedre normeringer
• Budget 2021
• Børnetal
• Andet

40 min

Vivi
•

Budget 2020
Fordeling af ekstra budgetmidler fra regeringen til bedre
normeringer
Bedre normering i
dagtilbud - puljemidler.pptx

Det betyder at normeringen i børnehusene i 2020 alt i
alt er tilført ekstra antal timer pr. uge i forhold til 2019.
Se oversigt:

Ikke alle timer er omsat i stillinger, da en del af pengene
bruges til vikar.
•

Budget 2021
Budget seminar afholdes d. 31.8.20 – 1.9.20
1. behandling 16. september
2. behandling 7. oktober

Det forventes, at vi i dagtilbud kender det endelig budget for
2021 i november eller start december.
•

Børnetal

Status på børnetal pr. 1.8.20 gennemgået.

Status børnetal
1.5.2020_Doknr184334-20_v1.DOCX

•

Andet

Punkter til drøftelse
Emne
4.

Aula – anvendelsesstrategi

2020.05.14
Anvendelsesstrategi.docx

Målrettet Kommunikation:
https://www.youtube.com/watch?v=
Ge7r5T1zLQQ
Hente og bringe samarbejdet:
https://www.youtube.com/watch?v=i
kuuhFntn8M

Formål med punktet
- Hvad skal vi have udrettet
Orientering og drøftelse af
forslag for anvendelsesstrategi
ifb med opstart af Aula i
dagtilbud fra december.
Det markerede med blå skrift er
særligt, det vi kan have
indflydelse på.
Se evt. også vedlagte link som
forberedelse

Tid/
Varighed

Referat

30 min

Bestyrelsen gennemgik anvendelsesstrategien og havde
følgende bemærkninger.
- Aula skal være den primære platform, betyder det så at
der godt må sættes skriftlig information op – til forskel
for nu, hvor alt skal foregå via børnenettet?
- Nyhedsbreve kun en gang pr måned i dagtilbud er for
sjælden – bestyrelsens erfaring er at
informationsniveauet i dag er passende.
- Børnenettet fungerer i dag stort set tilfredsstillende,
målet må være at Aula fungerer
på samme niveau.

Ansvarli
g
Vivi/
alle

Punkter til orientering
Emne

Formål med punktet
- Hvad skal vi have udrettet
Orientering

Tid/
Varighed
15 min

5.

Nyt fra området:
• Børnehuse
- Status på sommerferiepasning
- Byggeriet i Skals
• Dagplejen
Sommerferiepasning
• Fælles
- Status på Corona

6.

Orientering fra formandsnetværket

Orientering

10 min

7.

Evt.

Korte orienteringspunkter
- Dato for næste møde

10 min

Referat
•
-

Børnehuse
Afvikling af sommerferie fælles åbent, er forløbet
tilfredsstillende i både børnehuse og dagpleje. Der var
færre fremmødte børn end tilmeldte i børnehusene.
OBS på at ferieugerne i 2021 er 28 – 29 – 30
- Processen med byggeriet i Skals er godt i gang.
Børnehuset forventes færdigt august 2022
• Dagplejen
Sommerferiepasning forløb uden problemer.
I områderne Vest og syd Øst har der været afprøvet med
samme lukkeuger som i børnehusene. Der afventes en
evaluering af erfaringerne herfra, inden der politisk
tages stilling til om det evt. skal indføres i dagplejen i alle
5 områder.
• Fælles
Der er stadig mange spørgsmål og udfordringer ifb med
Corona bl.a. tid for test for både børn og personale.
Der har ikke været afholdt møde.
Johan tager kontakt til en af de øvrige formænd.

Ansvarli
g
Vivi
/alle

Johan

Det konstituerende møde i dagtilbudsbestyrelsen afholdes d. Alle
6. oktober kl. 17.00 på Møldrup Skole.
Mødet starter med gennemgang af styrelsesvedtægt,
tavshedspligt mv., de medlemmer der har været med før,
vælger om de vil deltage i den del af mødet.
Ordinært møde starter kl. 18.30

Aftaler vedr. kommende møde:
Næste møde: 6. oktober
•

Planlagte Møder
Møderne Afholdes normalt fra 17 - 21
Øvrige datoer:
•

Punkter til kommende møde.
Børnetal, Økonomi og budget (Fast punkt)
Orientering fra området (Fast punkt)
Orientering fra formandsnetværket (Fast punkt)
Kommende valg til frokostordning

