Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og Familie
Referat
Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og familie
Dato: 19. november 2020
Mødested: Ullasvej 23, 3700 Rønne - Mødelokale A
Mødet er ændret til Skype-møde pga. Corona.
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:
Faglig pædagogisk leder, Peter C. Pedersen og Anne-Mette Tranberg, Pædagog Jeanette Jacobsen,
Pædagogisk assistent Helle Dahl, suppleant faglig pædagogisk leder Pia Holm.
Fraværende: Anne-Mette Tranberg og Pia Holm
Repræsentanter for børnehuse og dagplejen:
Natur og Skov, Klemensker, Søstjernen, Allinge, Mælkebøtten, Morbærstien, Nexø, Trilobitten og
Skatteøen.
Sekretærfunktion: Kristian Johannesen
Bilag: Styrelsesvedtægter for bestyrelse og forældreråd
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer


Sker gennem chat-funktion i Skype

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Punktet er til godkendelse
 Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden
Punktet er til beslutning
 Punkt 7 udgår. Dagsorden godkendt.

4. Opfølgning fra sidste møde
Punktet er til beslutning
 De opfølgende punkter fremgår af denne dagsorden

5. Nyt fra formanden
Punktet er til orientering
 Intet at berette

6. Gennemgang af Styrelsesvedtægter
Punktet er til orientering
 Bemærk §12 omkring tavshedspligt.
 Der var drøftelse omkring afvikling af valg i 2021 set i lyset af at, valg i indeværende år var sket
forskudt, da valg ikke havde været muligt pga. Corona-restriktioner.
Styrelsesvedtægten følges og der er forhåbning om at de som kun har haft en kort periode,
ønsker at genopstille ved kommende valg.
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7. Gennemgang af politik for inkluderende læringsmiljøer
v. Jakob Kingo – Inklusions og ressourceteamet.
Punktet er til orientering
Punktet udgår og videreføres til først mulige dagsorden, hvor det er muligt med fysisk fremmemøde.

8. Konstituering af ny bestyrelse
Punktet er til beslutning
Formanden for 2 år


Maja er valgt i 2019 og er derved først på valg i 2021

Næstformanden for 1 år


Simon er valgt – Tillykke med valget!
Derved er begge poster på valg i 2021

9. Fastsættelse af bestyrelsesmøder for 2021
Punktet er til beslutning
Forslag: mandag 8. februar, tirsdag 13. april, onsdag 16. juni, torsdag 16. september og mandag
15. november


Møderække besluttet

10. Fastsættelse af lukkedage i Dagtilbud for 2021
Punktet er til beslutning
Det er en politisk beslutning at vi holder lukket mellem jul og nytår samt tre dage herudover. Vi har
mulighed for at lukke yderligere to dage for at skabe mulighed for at personalet kan blive faglig
opkvalificeret samt holde fælles planlægningsdage.
Det har i en årrække betydet at vi har lukket tre dage før påske, dagen efter Kristi himmelfat samt
grundlovsdag, alle dage på nær d. 24 dec. og grundlovsdag tilbydes der nødpasning.
Bestyrelsen skal godkende om dette også er praksis i 2021
 Ovenstående praksis for lukkedage i 2021 besluttes af bestyrelsen.

11. Nyt fra dagtilbuddet – budgetopfølgning, økonomi, demografi / børnetal m.m.
Punktet er til orientering
 Ansættelse af leder af Dagtilbud
o Otte repræsentanter af bestyrelsen ønsker at indstille spørgsmål til de udvalgte
kandidater. Denne ret har bestyrelsen jf. §10 stk. 5 i Styrelsesvedtægterne.
Disse otte vil få tilsendt ansøgninger i deres E-boks. Efterfølgende skal anonymiserede
spørgsmål sendes til formanden, senest fredag aften. Formanden laver opsamling på
de indkomne spørgsmål og sender disse til Kristian. Spørgsmålene vil blive medbragt til
de forestående samtaler. Alle ansøgninger skal efter gennemlæsning slettes.


Orientering om Corona
o Peter orienterer om beslutninger fra Dagtilbudsområde.
De nationale vejledninger følges.
Alle socialarrangementer, Luciaoptog, fødselsdage osv. er aflyst.
Alle faglige arrangementer kan gennemføres hvis korrekte forholdsregler kan
praktiseres.
Der kan være forskellige tiltag i de enkelte huse. ex. praksis omkring aflevering /
afhentning.

12. Orientering om politiske sager
Punktet er til orientering
 Sagen omkring fremtiden for Mælkebøtten og Svaneke Børnehus er fortsat uafklaret og vil tilgå
den politiske dagsorden, så snart det er muligt.
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Troels beretter om rundvisningen i Mælkebøtten. Svaneke Børnehus var indbudt af
forældrerådet til en rundvisning i Mælkebøttens lokaler. Det var en positiv oplevelse.
Signalhuset, som er en satellit af Trinbrættet overgår til selvstændig enhed og vil skulle besætte
med egen faglig pædagogisk leder.



13. Rengøring og hygiejne – fast punkt på dagsordenen
Punktet er til drøftelse
 Grundet Corona er der er fortsat øget rengøring i alle børnehuse. Dagplejen varetager selv
rengøring.

14. Byggesager
Punktet er til orientering





Allinge Børnehus
o Der har været afholdt møde i børnehaven, hvor forældregruppen blev hørt.
o Der har været stormøde i hallen hvor skitsen for det fremtidige byggeri blev fremlagt.
Der er opbakning til forslaget fra børnehavens forældre og medarbejdere.
Nordstjernen
o Byggeriet forløber planmæssigt
Køkkenbyggeri
o Tejn – Plantegninger er fremlagt og godkendt
o Østermarie - Plantegninger er fremlagt og godkendt
o Natur og Skovbørnehuset – Nicklas fortæller om planerne for byggeriet. Der etables
vask ifbm. shelter på legepladsen så madlavning delvis kan varetages der. Byggeriet
medfører en tilbygning ud mod parkeringspladsen.

15. Budget
Punktet er til orientering
 Ingen bemærkning ift. referat fra september 2020.
 Peter fortæller alle har haft mulighed for at søge en restpulje ift. etablering af
udendørsfaceliteter og legeredskaber.

16. Punkter til kommende møder
Mål med punkt: at indkredse hvilke punkter den nye bestyrelse ønsker at få på dagsordenen
Punktet er til drøftelse/beslutning
v. Jakob Kingo – Inklusions og ressourceteamet.
Punktet er til orientering
Punktet udgår og videreføres til næste møde – Jakob bedes om at lave sit oplæg uagtet om mødet
forgår via Skype eller fysisk.

17. Evt.
Mål med punkt:
Punktet er til orientering
 Afstemningsprocedure omkring madordning:
o Er det muligt at afstemningen kan rykkes til efter sommerferien for de børnehus som
har etableret produktionskøkken og hvor der derved ikke er et økonomisk incitament for
at afstemningen skal lægge medio maj. Kristian undersøger muligheden for dette.

