Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og Familie

Referat
Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og familie
Dato: Tirsdag den 13. april 2021
Mødested: Skype
Tidspunkt: kl. 17.30 er der forældrenetværksmøde og kl. 18-20 er der ordinært bestyrelsesmøde
Deltagere:
En forældrerepræsentant fra alle børnehuse, samt Mælkebøtten og dagplejen
Medarbejdere:
Leder af Dagtilbud Henrik Dich, Faglig pædagogisk leder Peter C. Pedersen og Anne-Mette Tranberg,
Pædagog Jeanette Jacobsen, Pædagogisk assistent Helle Dahl, suppleant Faglig pædagogisk leder Pia
Holm.
Fraværende:
Sekretærfunktion: Henrik Dich
Bilag:
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
Peter blev valgt blev valgt til ordstyrer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Punktet er til godkendelse

Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden
Punktet er til beslutning

Godkendt
4. Præsentation af deltagere i Bestyrelsen for ny leder af dagtilbud
Punktet er til orientering

Bordet rundt og Henrik bød velkommen.
5. Valg af formand og næstformand.
Punktet er til beslutning
•
•

Line Marie Obbekjær blev valgt som formand.
Simon Runge Marker blev valgt som Næst formand.

Valget gælder for en 2-årig valgperiode, og begge poster er således på valg i 2023.
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6. Opfølgning fra sidste møde
Punktet er til dialog
• Belægningsprocenter i Børnehuse
• Ansættelser af nye Dagplejere
• Kommentarer til gennemgang af den inkluderende politik

Ansættelser af Dagplejere sker når der opstår et behov for det i de individuelle områder.
Pladsanvisning gør Dagtilbud opmærksom på manglen og stillinger bliver så opslået. Der må
forventes at der vil komme opslag enten i forsommeren eller eftersommeren 2021.
Mælkebøtten havde desværre ikke været repræsenteret til sidste bestyrelsesmøde, men vil overveje
at spørge Jakob Kingo om at lave samme seance for forældrene i Mælkebøtten.
7. Nyt fra formanden
Punktet er til orientering

Formanden var desværre ikke tilstede og havde udmeldt sig af bestyrelsen. På formødet var der
enighed om at man gerne vil snakke om styrelsesvedtægterne og værdi i forældrerådsdeltagelse på
de kommende møder. Det sidste punkt er begrundet med at bestyrelsen gerne vil have klarlagt
muligheder for indflydelse og få skabt aktive forældregrupper i de enkelte huse og i bestyrelsen.
•

Temaet om forældreråd skrives på som kommende punkt til bestyrelsesmødet og det
undersøges om Kristian Johannesen kan komme og fortælle om styrelsesvedtægterne.

Der var et ønske om at ændre styrelsesvedtægterne således at forældrerådsvalgene lå om efteråret.
Dette fordi mange forældre forlader forældreråd når deres børn skal i skole og derfor er det
uhensigtsmæssigt at valgene ligger april/maj.
•

Punktet tages vil videre behandling i centerledelsen.

8. Nyt fra dagtilbuddet – budgetopfølgning, økonomi, demografi / børnetal m.m.
Punktet er til orientering
• Organisationstilpasninger, Nyker, Allinge, Hasle, Mælkebøtten.

Anette Pelle Dam fra Allingen Børnehus bliver leder af Nyker Børnehus og stillingen i Allinge
Børnehus er slået op. Der er et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og forældre om
ansættelsen.
Mie Kofoed Jørgensen er blevet Fungerende leder af Mælkebøtten og Richard Guldager er blevet
leder af Hasle Børnehus.
• Børnetal
Trilobitten er fyldt og kan ikke tage flere børn ind. Der arbejdes på præsentation af flere forskellige
løsningsmuligheder for området i og omkring Åkirkeby.
Nexø Børnehus er ved at være fyldt op og vil blive det i forsommeren. Efter skolestart for de
ældste børnehavebørn vil der være luft til indtag af nye børn.
•

Minimumsnormeringer

Minimumsnormeringer forventes at blive udmøntet i løbet af maj 2021.
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9. Orientering om politiske sager
Punktet er til orientering

• Mælkebøtten og Svaneke børnehus, proces og indhold
Det er blevet besluttet at Mælkebøtten og Svaneke Børnehus skal sammenlægges. Der er nu
igangsat en proces med styregruppe og følgegruppe som skal udviklingen af det nye tilbud.
• Allinge børnehus
Der er vedtaget en beslutning om at Allinge Børnehus skal flyttes. Der foreligger et forslag om
flytning til nyt center i forbindelse med samling af en række aktiviteter indenfor BIKC. Forslaget
udarbejdes til beslutning i KB.
10. Rengøring og hygiejne – fast punkt på dagsordenen
Punktet er til drøftelse

Intet
11. Byggesager
Punktet er til orientering

• Allinge Børnhus
Se punkt 9.
• Nordstjernen
Er færdigt. Børn og medarbejdere er flyttet ind i huset.
•

Køkkenbyggeri
o Tejn
o Østermarie
o Natur og skovbørnehuset

Tejn er projekteret til start medio maj 2021 og forventes færdig ultimo 2021. Østermarie samt
Natur og skovbørnehuset forventes at stå færdigt primo 2022.
12. Opdatering på Covid-19 restriktioner
Punktet er til drøftelse

• Tilpasning af rengøring i forbindelse med retningslinjer og årstid
Der er sket en tilpasning af rengøringsfrekvensen i forbindelse med Covid-19. Således er
rengøring nu standardiseret således at alle får rengøring af legetøj og kontaktflader en gang om
dagen. Reguleringen følger de nye retningslinjer og er justeret til årstiden.
13. Punkter til kommende møder
Mål med punkt: at indkredse hvilke punkter bestyrelsen ønsker at få på dagsordenen
Punktet er til drøftelse/beslutning

Styringsloven - Kristian
Arbejdet i forældreråd –
Flytning af valg til forældreråd flyttes til efteråret.
Evt.
Mål med punkt:

Intet

