Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og Familie
Dagsorden
Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og familie
Dato: 25. juni 2020
Mødested: Ullasvej 23 Rønne mødelokale A og B – der åbnes mellem lokalerne for at kunne
overholde coronaretningslinjer
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.
Tilstede:
Simon (Allinge Børnehus), Milo (Svaneke Børnehus), Maja (Skatteøen), Anders (Klemensker Børnehus),
Tanja (Mælkebøtten), Jeanette (Søstjernen), Nicklas (Natur- og Skovbørnehuset - deltog på Skype).
Medarbejdere:
Faglig pædagogisk leder, Bente Hansen, Pædagog Jeanette Jacobsen, Pædagogisk assistent Helle Dahl,
suppleant faglig pædagogisk leder Helle Christoffersen.
Sekretærfunktion: Helle Christoffersen
Kristian Johannesen deltager for at bistå med information fra Administationen

Dagsorden:
1. Konstituering
Bestyrelsesmøde d.
Som følge af Corona besluttede bestyrelsen at udsætte konstitueringen til næstkommende møde, idet
der der kun var 7 repræsentanter repræsenteret til dette møde.

2. Valg af ordstyrer
Bestyrelsesmøde d.
Kristian

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Punktet er til godkendelse
Bestyrelsesmøde d.
Ingen bemærkninger

4. Godkendelse af dagsorden
Punktet er til beslutning
Bestyrelsesmøde d.
godkendt

5. Nyt fra formanden
Punktet er til orientering
Bestyrelsesmøde d.
Ingen bemærkninger
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6. Nyt fra dagtilbuddet – budgetopfølgning, økonomi, demografi / børnetal m.m.
Mål med punkt: At bestyrelsen er orienteret og opdateret
Punktet er til orientering
Bestyrelsesmøde d.
Stillingen som centerchef er pt vakant, - Ann Rubæk-Nielsen er konstitueret i stillingen. Henrik Dich,
Kristian Johannesen og Helle Christoffersen vil i Anns konstituering varetage Anns opgaver i forhold til
Dagtilbud
Status på genåbning af dagtilbud under Corona.
Administrationen vender langsomt tilbage, - også Myndighed.
Dagtibud har under hele nedlukning og genåbning forsøgt at skabe enslydende vejledninger for alle,
således at tvivl blev mindsket for både medarebjedere, forældre og børn. Dagtilbud er så småt på vej
tilbage til en ”normal” dagligdag. De enkelte huse har kompetence til at beslutte hvordan de bedste
praktiserer overgangen fra en restrektiv vejledning til en mere normaliseret hverdag.
Forældrene udtrykker det kan være vanskeligt at finde svar på spøgsmål. Ex. hvornår må barnet ikke
komme i institution. De ny vejledninger er mere generelle og derfor kan det være vanskeligt at fine
svar på konkrete spørgsmål med reference til Corona.
Minimumsnormeringer. De er udmøntet for i år.
Pulje fra overførte midler til læringsmiljøer og tværgående uddannelse sammen med sundhedsplejen.
Børnehusene/dagplejen kan nu søge om midler til forbedring af læringsmiljøet.
”Coronabudget” - Der pågår forsat en afklaring af, hvilken betydning Corona har haft for budgettet.
Rengøring og leje af telte kompenseres. Der er også brugt midler til ekstra personale.
Fødsler 2020, det forventes at lande på omkring 300.

7. Orientering om politiske sager
Punktet er til orientering
Bestyrelsesmøde d.
Udsættelse af evaluering af læreplaner. Efter planen skulle den nye styrkede læreplan evalueres her i
sommeren 2020. Det har politikerne i BRK nu udsat til 2021. Ministeriet har efterfølgene henvendt sig
til alle kommuner med en melding om at evalueringer er besluttet til udgangen af 2020. dagtilbud har
henvendt sig til Ministeriet for afklaring om hvilken dato vi skal rette os efter.
Beslutning om Mælkebøtten, BSU har indstillet scenarie 2,3,4 – punktet behandles i
kommunalbestyrelsen, efter endelig beslutning skal scenarierne beskrives mere dybdegående og der
skal indstilles til endelig poltisk beslutning.
Tanja undrede sig over grundlaget for konsulentfirmaets arbejde. Arbejdet tog udgangspunkt i de
forskellige eksisterende politikker i BRK. Forskellige interesse organisationer, forældre og
medarbejdere har ligeledes været inddraget i processen for at sikre et nuanceret indhold.
Valg af madordning. Afstemningen sluttede i fredags ( d. 19 juni ). 4 Børnehuse ( Tejn, Nordstjernen,
Natur- og Skovbørnehuset og Østermarie ) skal fremover gøre klar til Madordning, - der skal kigges på
udbygning til køkken i husene.
Nicklas beklagede, at der ikke før afstemningen havde været forelagt et forslag til, hvordan en
Madordning kunne se ud i Skov- og Naturbørnehuset, så forældrene i Skov- og Naturbørnehuset
havde noget at forholde sig til.
Høring af sammenhængende børne og ungepoltik.
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Da en Børne og Ungepolitik skal dække børn og unge i alderen 0-28 år, er der mange interessenter,
der skal indtænkes og de forskelliges bidrag til politikken skal munde ud i en overordnet fælles politik.

8. Rengøring og hygiejne – fast punkt på dagsordenen
Punktet er til drøftelse
Bestyrelsesmøde d.
Der gøres fortsat rent efter retningslinjer for Covid-19.

9. Byggesager
Punktet er til orientering
Bestyrelsesmøde d.
Nordstjernen. Ombygning så der også kommer et industrikøkken. Det kræver, at børnene i
byggeperioden skal huses et andet sted. Bo42 skulle stille lokaler til rådighed under ombygningen.
Desværre blev lokalerne ikke godkendt af Brandmyndighederne.
Allinge BH. Der har været workshops d. 11 og 12 juni med repræsentanter fra personale og forældre.
Simon fortalte om arrangementet, som havde været rigtig interessant. Der skal være et nyt møde i
september.
Liggehal Trinbrættet, samt ombygning af el. Det kræver en større planlægning.
Signalhuset. Der vil pr 1. december også være mulighed for vuggestue. Der skal ansættes en leder af
Signalhuset.

10. Budget 2021
Punktet er til orientering og drøftelse
Bestyrelsesmøde d.
Budgetforslagene sendes i høring 25. juni og der er frist 12. august kl. 12.
Det skal besluttes hvordan Bestyrelsen udarbejder høringssvar.
Dagtilbud har forslag til besparelser for 993.000 kr.
Nicklas uddybede ved at fortælle om, hvordan budgetprocesser er og om erfaringerne fra sidste år.
Bestyrelsen besluttede at holde et bestyrelsesmøde d. 6 august kl. 18, for at drøfte et høringssvar.
Budgetforslagene kan læses her

11. Punkter til kommende møder
Mål med punkt: at indkredse hvilke punkter den nye bestyrelse ønsker at få dagsordenen
Punktet er til drøftelse/beslutning
Bestyrelsesmøde d. 14. september 2020
Bestyrelsen havde ønske om flg emner:
- BRK’s inklusionspolitik og hvordan Inklusions- og Ressourceteamet arbejder.
- De små børns Bornholm – Faglig pragram leder, Dorthea Funder Kaas deltager på næste møde.

12. Evt.
Mål med punkt:
Punktet er til orientering
Bestyrelsesmøde d.

