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Distrikt Sletten d. 12/11-18

Dagsorden til bestyrelsesmøde november 18
Dato: 22/11-18
Sted: Børnehuset Mini-Max
Kl.: 19 -21.30
Bestyrelsesmøde fra kl. 19-20.30 herefter møde med forældrerådene fra kl. 20.30
til 21.30
Deltagere: Heidi, Trine, Heidi M, Anna-Karina, Marlene, Anitta, Lasse
Afbud: Brian, Louise, Maria
Ordstyrer: Heidi
Referent: Ulla

Referat:
1. Referat fra sidste møde
Godkendt med underskrift
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2. Orienteringspunkter fra dagtilbudsleder og formand
 Børnetal
Mini-Max:
108 børn i nov. og 111 børn i dec. 2018 gennemsnit 104,3 børn og 107, 1
børn i 2019
Græshoppen:
23 børn i nov. og 24 børn i dec. 2018 gennemsnit 21,3 børn og 24,5 børn i
2019
Kastaniegården:
72 børn i nov. og 73 børn i dec. 2018 gennemsnit 62,4 børn og 58,9 børn i
2019
Dagplejen:
72 børn i nov. og 73 børn i dec. 2018 gennemsnit 71,7 børn og 64,1 børn i
2019
 Nyt vedr. ansatte i
Kastaniegården:
Ny ½ års studerende fra pædagog seminariet + Øvelsespraktikant fra
feb.19 i 7 uger fra pædagog seminariet.
Der ansættes midlertidigt grundet særlige pædagogiske opgaver.
Mini-Max:
Ny ½ års studerende fra pædagog seminariet + Øvelsespraktikant fra
feb.19 i 7 uger fra pædagog seminariet. Ny ½ års pædagogisk assistent
studerende fra nov. 18
Der ansættes midlertidigt grundet særlige pædagogiske opgaver.
Græshoppen:
Ingen ændringer
Dagplejen:
2 dagplejere er afskediget pga. tilpasninger til budget 2019
 Økonomisk status
Vi har en sund økonomi. Regnskab for budgetår 2018 vil sandsynligvis
ende med et overskud på ca. 700.000 kr. Forklaring skal findes i uafsluttede
projekter i 2018 og puljepenge for 2018 udbetalt i oktober måned.
 Økonomiske prioriteringer i 18
Grundet sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om
byggetilladelse, vil ny pavillon til Brumbassen og halvtage i hhv. MiniMax og Kastaniegården blive prioriteret i 2019.
Der er købt bl.a. motoriseret barnevogne og el cykler til dagplejerne.
Vinterstøvler til alle ansatte m.m.
 Uddannelsesoverblik 2018/19
4 medarbejdere skal på COS uddannelse (børns tilknytning) i 2019
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2 medarbejder skal uddannes ”Faglige fyrtårne” i forbindelse med nye
styrkede læreplaner.
2 ledere skal uddannes i faglig udvikling i forbindelse med nye styrkede
læreplaner.
Der er fortsat ønske om at medarbejdere gennemgår kommunikations
uddannelse. Ulla undersøger muligheden for uddannelse.
Kvalitetssamtale med skole/dagtilbudschef
Ledelsesteamet har været til kvalitetssamtale. Vi drøftede bl.a. sygefravær,
kommunikation, sprogvurderinger. Vi vil få tilsendt referat fra samtalen og
denne vil blive præsenteret for bestyrelsen
Orientering om sygefravær
Vores sygefravær falder fortsat. Der arbejdes på yderligere nedbringelse af
sygefraværet. Der er fokus på % delen uden sygefravær.
Vi har været belastet af langtidssygemeldinger såsom kritisk sygdom og
operationer.
Projekt ”Leg på tværs”.
Vi har leget på tværs i hhv. Kastaniegården og Mini-Max og skal til
Skovtroldene og Græshoppen i nov. og januar.
Vi har fået gode erfaringer med projektet og kan se at børnene har glæde af
at blive udfordret i at indgå i nye rammer og relationer.
Styrelsesvedtægter
Forslag til ændringer i styrelsesvedtægterne har været i høring. De nye
styrelsesvedtægter vil blive taget i anvendelse i forbindelse med den nye
bestyrelse.

3. Budget 2019
Budget forudsætningerne for 2019 er uændret. Der ses en nednormering i
dagplejen og for Børnehuset Kastaniegården. For dagplejen har det haft
konsekvenser for 2 dagplejere, som er blevet afskediget. Kastaniegården
har ikke ansat ny i forbindelse med pædagog som gik på pension, antallet
af ansatte passer derfor til den normering der gælder for 2019.
.
4. Opfølgning på ”Informationer ml. dagtilbud og forældre”
Der er lavet en logik og systematik i måden vi kommunikerer skriftligt til
vores forældre. Al kommunikation foregår så vidt muligt over børneintra.
Der er arbejdet med at forbedre den daglige kommunikation med forældre i
forbindelse med aflevering og afhentning af børn.
Der følges løbende op på informationen m. dagilbud og forældre.
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5. Valg d. 7. feb. 2019 til bestyrelsen og forældrerådene. Hvem vil stå for
at planlægge?
Heidi H og Heidi M mødes med Ulla med henblik på at planlægge
bestyrelsesvalg. Der er foreløbige planer om underholdning og
fællesspisning.
6. Evt.
Nyt møde d. 16. jan 2019 kl. 19-21.30 i Kastaniegården.

Fællesmøde for forældrerådene og bestyrelsen
1. Nyt fra forældrerådene
Forslag om at udarbejde en skrivelse om bestyrelse og
forældrerådsarbejde.
Læs i øvrigt forældrerådsreferaterne.
2. Præsentation af Læringsledelses data for distriktet.
Gennemgang af data og drøftelser af hvordan data bruges til at udvikle den
pædagogiske praksis

Fremtidige punkter:
 Valg til forældrerådene og bestyrelsen
 Ny dagtilbudslov orientering til bestyrelsen
 Institutions profiler samt promovering af de forskellige dagtilbud i distriktet.
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