Bestyrelsesmøde den 13. juni kl 15.30 til 16.30.
Tilstede i dag:
Forældre repræsentanter:

Michelle

Fadumo

Siham

Farhiya

Medarbejder:

Louise

Mette

Christina

Charlotte

Dagsorden:
1. Forældresamarbejde, jvf læreplanen.
Efter aftale har vi inviteret Charlotte med. Charlotte fortalte om dagtilbuddet arbejde med det udvidet forældresamarbejde. Lige nu arbejder vi med at etablere velkomstmøder for nye forældre.
Hvad har man brug for at vide. Her har …. stillet sig til rådighed for indhold i af velkomstmøder for
nye forældre. Forældre aftner et initiativ vil prøver kræfter med i efteråret.
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I læreplanen beskrives, hvordan forældresamarbejdet faciliteres og rammesættes, både formelt og i hverdagen, så der samarbejdes om
barnets og børnegruppens trivsel og læring på
tværs af dagtilbud og hjem, baseret på den enkelte families behov. Beskrivelse af hvordan
alle forældre inddrages og involveres aktivt
som ressourcer for deres børns trivsel, læring
og udvikling.
Et godt forældresamarbejde om børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse er af afgørende betydning. Forældrene skal derfor
både inddrages aktivt i og have indflydelse på
dagtilbuddets arbejde. Samarbejdet sker både
i form af det formelle bestyrelsesarbejde/forældrerådsarbejde og samarbejdet i hverdagen
på tværs af dagtilbud og hjem om det enkelte
barn, og om skabelsen af inkluderende børnefællesskaber.
I det daglige forældresamarbejde indgår også vejledning af og sparring med forældrene om, hvordan
de understøtter deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske personale og
forældrene afstemmer forventningerne til hinanden og samarbejdet, med afsæt i den enkelte families behov, og alle skal opleve, at de bliver set, hørt og har indflydelse.
Spørgsmål til drøftelse:
Hvordan samarbejder vi med forældrene om overgange?
Vi var optaget af overgang fra hjem til dagtilbud, hvad er indholdet i samtalerne i de forskellige
overgange. Hvilke spørgsmål har man som forældre i de forskellige overgange? Fra hjem til DT er
det i samarbejde med sundhedsplejersken. Hvordan bruges det fælles dialog hjul ? Indkøring, tillid
og tryghed og søvnrytmer med mere er vigtige i de dialoger. Overgang fra vuggestue til bhv også
her er der emner,som fylder. Fx barnets sprog udvikling det første TRASS skema laves , selvhjulpenhed, motoriske færdigheder mm. Hvordan besøger barnet den nye stue og hvordan tager de afsked
med den gamle stue og barnets venner? Må man komme på genbesøg? Overgang til skole er mere
formaliseret da det er en overgang for både barnet og forældre der er møder med skolen: åben hus
aften og indskrivning for familien. For barnet er det ofte storbørns gruppe – en begyndende forståelse af omverden. Der er overleverings samtaler med forældre til skolen.

2. Forventet regnskab – aftalen blev at MJ skulle skrive gennemgang ind i referat.
Forventet regnskab - maj 2019
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Søndervang Dagtilbud forventer for nuværende, at
den tildelte budgetramme vil
blive anvendt fuldt ud samtidig med, at det akkumulerede overskud er sat i spil i
forbindelse med sammenflytningen med Søndervangskolen i januar 2019. Således
forventes p.t. et samlet merforbrug på godt 580.000 kr. i
2019, hvorefter Dagtilbuddet
forventes at have et akkumuleret underskud på ca. 120.000 kr.
Dagtilbuddet er i januar 2019 flyttet til samme matrikel som skolen. Det negative resultat skal
ses i lyset af, at der i den forbindelse er anvendt ekstra midler til blandt andet etablering af ny
legeplads samt færdiggørelse af forskellige lokaler i samarbejde med skolen.
Derfor har følgende forhold særligt vores bevågenhed i det kommende år.
•

Tilpasning af personale og børnetal i 2019: Dagtilbuddet har øget antallet af børn frem mod
sammenflytningen i januar 2019. Vi gik fra 10 til 12 børnegrupper, og organiseringen af afdelingerne er ændret til tre integrerede afdelinger. Der har været tæt dialog med Pladsanvisningen og Planlægning for at justerer børnetallet i efteråret 2018. Dagtilbuddet gik ind i 2019 med
et børnetal, der matchede det forventede. I april og maj er børneprognosen dog faldet markant. Derfor er forventningen til indskrivningen af nye børn i Dagtilbuddet reduceret – og der
er nu kun lagt et meget konservativt antal ’fiktive børn’ ind i børnetalsprognosen i NemØkonomi. Børnetallet svarer dermed ikke længere til normeringen. Der er aftalt møde med Planlægning medio juni. Resultatet kan ændre sig løbende, hvis børneprognosen ændrer sig. Dagtilbuddet er p.t. bekendt med 2 forestående barsler og én medarbejder, der ønsker at gå på
pension. Grundet det faldende børnetal vil disse stillinger pt ikke blive slået op.

•

Dagtilbuddet har tidligere år haft et jævnt forbrug på udgiftsposten ’kost til børn’, hvor frokostmåltidet har været tilkøbt udefra. I 2019 er beløbet til kost blevet væsentligt forøget, da
kostprisen i skolens produktionskøkken overstiger den tidligere pris for tilkøbet. Der arbejdes
på effektiviseringer i køkkenet, således at kostprisen kan nedbringes. Der arbejdes tilsvarende
med tilpasning af børnetal samt andre effektiviseringsforslag. Det overvejes for nuværende,
om Dagtilbuddet må opsige aftalen og overgå til udbud igen. Der er dialog med Sundhed og
trivsel herom.
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3. Udsendelsen på TV2 ” Institutioner bag facaden” har I nogle spørgsmål ? Det var en uendelig trist udsendelse. Vi baserer hele vores forældresamarbejde på gensidig tillid og den bliver udfordret når en sådan dokumentar sendes. I skal være tygge ved at aflevere jeres
barn, vi er ærlige når vi taler om dit barns hverdag og både det der er svært men så sandelig også de gode oplevelser vi har sammen med jeres børn. Som fagfolk berøres også dybt
når vi ser de billeder på tv.
Der er lagt nyhed på intra til alle forældre om, at de endelig skal stille alle de spørgsmål,
der måtte være ift den daglige pædagogik. Det er igennem spørgsmål og konstruktiv undren at vi får udviklet vores fælles dagtilbud.
Emner til næste gang. Vi ønsker at inviterer alle tre forældreråd med til mødet næste gang som
bliver den 27. august 2019 kl 15.30 til 16.45
Emne:
1. Legepladsen, ønske fra Michelle. Jeg tænker det vil fint med en præsentation af legepladsen ved en af Uderums pædagogerne, 30 min.
2. Læreplanen fortsat: 30 min. Sker i hvert forældreråd.
Hvilke muligheder for vejledning og sparring giver vi forældre i relation til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Hvordan samarbejder vi med forældre om det enkelte barn og om skabelsen af inkluderende
børnefællesskaber?
3. Punkter til næste gang

På vegne af forkvinden Michelle
Marianne Jepsen
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