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Distrikt Sletten d. 24/4-18

Dagsorden til bestyrelsesmøde april 18
Dato: 19/4-18
Sted: Børnehuset Mini-Max
Kl.: 19 -21.30
Kl.:19- 20.30 holdes bestyrelsesmøde, herefter mødes vi med forældrerådene fra
kl. 20.30 -21.30
Deltagere: Heidi, Heidi, Brian, Anna-Karina, Marlene, Anitta, Trine, Lasse
Afbud: Louise og Maria
Ordstyrer: Heidi
Referent: Ulla

Referat
1. Referat fra sidste møde
Godkendt med underskrift
2. Orienteringspunkter fra dagtilbudsleder og formand
 Ansatte
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En medarbejder fra Mini-Max på barsel fra august
En medarbejder fra Mini-Max skal på uddannelse ophør slut juni
En medarbejder fra Mini-Max opsagt pga. langvarigt sygefravær
En medarbejder fra Kataniegården stopper for at gå på pension slut maj
I forbindelse med ledige stillinger har vi omplaceringspligt, hvis der er
medarbejdere i Nordfyns kommune, som pga. arbejdsmangel står til at
miste jobbet.
Ved stillings ledighed, vil børnetallet afgøre hvorvidt stillingen skal
genopslås
Uddannelsesoverblik 2018
2 medarbejdere ønsker diplom modul i kommunikation
Teamleder ønsker diplom modul i” Pædagogik i det interkulturelle samfund”
Pædagogisk leder ønsker diplom modul i ”Det personlige lederskab”
Der er netop afviklet endnu et hold ”Grunduddannelse i førstehjælp”
Der afvikles slut maj opfølgningskurser i førstehjælp
Der er booket en oplægsholder til vores fælles møde i distriktet til oktober.
Tema ”Mentalisering”
Program for Læringsledelse
Kompetencepakke ”Sprog” er godt i gang. Kompetencepakke ”Leg som
eksperimenterende virksomhed” er planlagt til sidste halvår af 2018
Orientering om sygefravær
Der registreres samlet set en svag nedgang i sygefravær. Der arbejdes på
at nedbringe sygefraværet yderligere.
Koordineret pasning, erfaringer indtil nu.
Som noget nyt har vi nu også koordineret pasning i uge 7 og i dagene før
påske.
Det ser ud til at flere børn holder ferie. Der er behov for tydelig ledelse, når
flere institutioner og distrikter indgår i den koordinerede pasning.
Næste koordineret pasning er dagen efter Kr. Himmelfart.
Projekt ”Leg på tværs”
Projektet er for de største af børnene i børnehusene Græshoppen,
Kastaniegården, Mini-Max og Skovtroldene. Vi mødes alle 4 gange om året
af 2 dages varighed på skift i de enkelte børnehuse. Der planlægges lege,
hvor et af målene bl.a. er at give børnene nye erfaringer med at skabe nye
relationer til nye børn og nye voksne. Projektet evalueres efter en 3 år.
Der foreslås at vi holder et info møde for forældre til involverede børn.
Udvidet åbningstid
Efter en pause er der igen tilmeldte til udvidet åbningstid. Fra 1/3 udvides
åbningstiden med 3,5 timer om eftermiddagen. Pr. 30/4 udvides ordningen
yderligere med 2,5 om morgenen.
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3 i en måling
Samlet set viser de seneste målinger at vi har et godt arbejdsmiljø. Der vil
blive lavet handleplaner i forbindelse med medarbejdernes trivsel,
arbejdspladsvurderinger og sundhed

3. Økonomisk overblik, status på institutionernes børnetal og økonomi
 Status på børnetal
Kastaniegården pr. 1. april 50 børn
Mini-Max pr. 1. april 73 bh børn og 24 vg. børn
Græshoppen pr. 1. april 18 børn
Dagplejen pr. 1. april 71 børn
 Økonomisk status
Forbrugsprocent på 22,4 % mindre forbrug på 2,59 % svarende til
621.000 kr.
 Overførsel 17 til 18. Prioriteringer i 2018 ca. 900.000 kr.
El arbejde i Mini-Max afsat 400.000 kr.
Brumbasse skurvogn afsat 200.000 kr.
Malerarbejde i Græshoppen kontor og gang pris 22.000 kr.
Skærme til tjek ind og ud i børnehusene. Skærm er lige nu på prøve i
Græshoppen.
I pads til dagplejen 46.000 kr. er betalt
Ønske om Halvtage i Græshoppen(dagplejen), Kastaniegården
(værksted)og Mini-Max(bh og dagplejen).
Udgifter til uddannelse og oplæg ved fællesmøde
Udgifter i forbindelse med udbetaling af feriepenge ved arbejdsophør.
4. Information ml. dagtilbud og forældre.
Drøftelse og inputs fra bestyrelsen om brugbare informationer ml. dagtilbud
og forældre.
Ledelserne arbejder videre med en fælles standard.
Opfølgning ved næste bestyrelsesmøde
5. Evt.
- Tema aften for institutionsbestyrelser 3. september kl.17-21Tingstedet.
- I forbindelse med kvalitetsrapport er bestyrelsen blevet bedt om en
udtalelse. Vi har aftalt møde d. 1/5-18 kl. 18.30-20 i Børnehuset Mini- Max.
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Vi mødes med forældrerådene fra de enkelte dagtilbud
1. Hvad rør sig i de enkelte dagtilbud
Græshoppen: Planlægning af aktiviteter, arbejdslørdag med efterfølgende
Sankt Hans fest.
Mini-Max: Forældrekaffe for børnehaven og vuggestuen, hjælp til
forbedringer i Brumbassen, pædagogiske tiltag
Kastaniegården: Ny struktur, fødselsdage
2. Samarbejde mellem skole og dagtilbud.
Drøftelse og inspiration: Deltagelse i skolens morgensamlinger,
deltagelse ved 0.klassernes teaterforstilling, besøg af lærerne i
børnehaven og pædagogerne i skolen. Vigtigt med individuelle hensyn i
overgangen, hvis pædagogerne skønner at der er behov for at følge
børnene en tid. Pædagogerne med i førskolen 1 eller 2 uger.
Pædagogerne besøger børnene i skolen for at ”tjekke ud” hvordan det
går.
Der arbejdes videre med punktet. Der er opmærksomhed på at inddrage
Realskolen i de fremtidige drøftelser.

Fremtidige punkter:
Institutions profiler samt promovering af de forskellige dagtilbud i distriktet.
Pkt. information ml. dagtilbud og forældre genoptages på næste bestyrelsesmøde
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