Dagtilbud Sydøst
Dagsorden for bestyrelsesmøde for dagtilbud Sydøst
d. 27.11.2019 kl. 18:00 -21:00 på Orkestervejens børnehave

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Er udsendt til godkendelse og godkendt.
2. Budget.

Er vedlagt. Som det fremgår af rapporten, så har vi et overskud. Dog er dette misvisende
idet pædagogernes lønudvikling først er i mål nu og denne udgift viser sig først i næste
måned samt at hver afdeling har bestilt eller indkøbt til læringsmiljøer både ude og inde.
Connie fortæller om tiltagene i punkt 4.a.
Vi drøftede om det var hensigtsmæssigt at gå ud af året med en stor ”buffer” og besluttede
at sigte på omkring 0,5 %´s overskud, sådan at ressourcerne bliver brugt samme år, som de
er på budgettet.
Orientering/drøftelse 15 min.
3. Meddelelser imellem lederteamet og bestyrelsen. Orientering/drøftelse 45 min
a. Tilpasning af forældremøder. Afdelingerne har nu afprøvet forskellige mødemodeller af og
ønsker at kunne vælge den bedste model til netop deres afdeling.
Dette imødekommes. Der lægges op til at forældre og personale kan fortælle om hvad den
aktuelle børnegruppe kalder på samt at datoen 2 måneder inden ud på tabulex.
b. Information om leder-situationen i dagtilbuds-regi.
c. Information om arbejdet med den styrkede læreplan, hvor Dorthe Sejr deltager.
Dorthe fortæller om dagtilbuddets arbejde med den styrkede læreplan, hvordan den adskiller
sig fra den ”gamle læreplan” samt læring hele dagen/rutinepædagogik. Vi inddrager både
børne-stemmerne, personale-stemmerne samt forældre-stemmerne i beskrivelsen af
dagtilbuddets samlede læreplans beskrivelse.
Ps. Send link til videoen om forældresamarbejdet på tabulex samt Dorthes uddelte oversigt om
beskrivelse af læreplanerne.
d. Dorthe fortæller om hvordan samarbejdet med vuggestuen går.
Det har vist sig at være en succes. Børnene viser tegn på at overgangen til børnehavelivet er
præget af meget færre udfordringer. En del af børnene fortsætter i orkestervejens børnehave
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4. Punkter overfør fra forrige møde: drøftelse 40 min
a. a. Fortsættelse af forbedringer i afdelingerne.
Vi har, grundet det økonomiske overskud, opkvalificeret de økonomiske læringsmiljøer både
ude og inde.
Connie udsender et bilag om bestilte ønsker til bestyrelsen.
b. b. Retningslinjer til forældrearbejde ift. vedligehold af læringsrum både ude og inde.
Drøft ideen med den pædagogiske leder og hun skønner om et besøg af Erik Bindesbøl er
nødvendigt. Er det lovligt samt en god ide set fra et børneperspektiv, så finder vi ud af det.
5. Punkter til næst komne møde: drøftelse 10 min
Skal vi fremover spise på bestyrelsesmøderne og starte kl. 18:00-20:00
Næste møde er d. 11.03.20 i Troldhøj kl. 18.00-20.00 på forsøgsbasis.

6. Evt. 5. min
7. Oprydning 5 min
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