Bestyrelsesmøde d. 24-10-2019
Deltager: Anders, Christina, Jytte, Kari, Lasse, Louise, Lærke, Michael, Line, Lisbeth og Henriette
Referent: Anders
Tidsrum: 19.30-21.30

DAGSORDEN
1. Valg af referent –forslag til rokeringsordning, se bilag 1
Rokeringsordning vedtaget.
2. Fælles foto af den nye bestyrelse
Der hænges billeder op af bestyrelsen i legestuer og børnehaver.
3. Gennemgang af styrelsesvedtægter og forretningsorden
Styrerlsesvedtægterne:
Line og Lisbeth gennemgår vedtægterne punktvis med udgangspunkt i
relevante områder for bestyrelsen.
Styrerlsesvedtægterne ligger op til 4 årlige bestyrelsesmøder, vi afholder 6.
Forretningsorden:
Line og Lisbeth gennemgår punkterne.
Møderne fastsættes for et kvartal af gangen.
Punkterne til dagsordenen sendes til bestyrelsesformanden senest to uger før
mødet(medmindre dagsordenen ikke er sat på). Lisbeth og Line laver
dagsordenen i fælleskab. Referatet sendes til Line og Lisbeth, som sender det
ud.
Tilføjes til forretningsordenen: Der må ikke ligger punkter under evt. som
kræver en beslutningsproces.
4. Forventninger til det fremtidige bestyrelsesarbejde
Vi har en debat omkring detaljegraden i forskellen mellem at sidde i
bestyrelsen og i forældreråd og på hvilket plan de 2 organer arbejder.
I forhold til forældreråd var der fra dagplejeforældrekredsen ikke umiddelbart
tilslutning til et forældreråd for dagplejen, da forældrekredsen er spredt på

mange matrikler.
I bestyrelsen har vi drøftet muligheden for et forældreråd eller en gruppe af
forældre, som i samarbejde med ledelsen eller bestyrelsen, kan støtte op om
f.eks. arbejdsdage.
Der fremkommer forslag om en årlig arbejdsdag i legestuen på Stenløkkevej
eller opbakning til arrangementer. Der foreslås arrangementer for de 0-3
årige på tværs i hele områdeinstituionen, f.eks. en dag med dyrene i
overmarksgården.
Der indkaldes i efteråret til møde i de eksisterende forældreråd i
Himmelrummet og Overmarksgården.
Lavpraktisk ift. mailes:
- Alle svarer alle på mails - medmindre der står andet.
5. Byrådsmøde på overmarksgården (ved Lærke)
Lærke beretter om byrådsmøder ude af huset, den oprindelige tanke var med
udgangspunkt ift. besparelse på børneområdet. Lærke vil gerne kontakte
byrådssekretariatet på vegne af bestyrelsen med henblik på et møde i
overmarksgården.
Med fokus på børnepolitik –> hvad vil politikerne med 0-6 års området. Der
var opbakning til forslaget.
6. Legestuer i dagplejen
Bestyrelsen valgte i deres udtalelse angående flytning af legestuen i Brylle, fra
de eksisterende rammer på Rytterskolen til Daginstitutionen Agerholm, ikke
at anbefale flytningen. Udtalelsen var begrundet i baggrunden for flytningen,
som fremstår som en besparelse i råderumskataloget. Bestyrelsen er positive
over for den pædagogiske proces i forbindelse med øget samarbejde mellem
daginstitutioner og legestuer. Overgange for børn har stor fokus både i de nye
styrkede læreplaner og i Dagtilbuddene, og fremadrettet vil der blive arbejdet
videre med at knytte dagtilbud og legestuer tættere sammen.
Børn og ungeudvalget har stemt forslaget om flytning af legestuen i Brylle
igennem på deres møde i starten af oktober. Ledelsen, dagplejepædagogen
og dagplejerne går derfor nu i gang med at effektuere flytningen og skabe
pædagogisk indhold og samarbejde med Brylle Landsbyordning.
Landsbyordningen er meget positivt indstillet og vil gerne samarbejde til
fordel for områdets børn og familier.
I sommeren 2020 træder de nye styrkede lærerplaner i kraft.

Daginstitutionerne har haft faglige fyrtårne på kompetenceudvikling, og turen
er nu kommet til dagplejen. 8 dagplejere skal på kompetenceudvikling i løbet
af vinter og forår 2020, fordelt på alle 5 legestuegrupper. Det vil betyde et løft
i dagplejen, at 1/3 af dagplejerne får mulighed for kompetenceudvikling, og
der vil efterfølgende foregå et implementerings- og vidensdelingsforløb, så
alle dagplejere og familier i området får glæde af kompetenceløftet. Det er
også en stor logistisk udfordring, som vil kræve velvilje fra forældrene.
7. Legepladserne i Himmelrummet og på Overmarksgården
Overmarksgården har haft besøg af kommunens legepladsinspektør og har
fået et straks påbud på et gyngestativ, som skal fjernes. Flere ting kræver
udskiftning i en umiddelbar fremtid.
Himmelrummet og Planeten(legestuen på Stenløkkevej) har endnu ikke haft
besøg, men der er en bekymring for, at det vil være en lignende situation på
disse legepladser.
Kommunen er udfordret på sin økonomi i disse år, og derfor kan/vil der være
brug for at tænke i anderledes baner, så vi kan finde penge til
renovering/nyetablering af legepladser i vores område.
Derfor nedsættes en arbejdsgruppe ift. kunne nytænke legepladserne,
bestående af medarbejderrepræsentanter, medlemmer af forældrerådene,
bestyrelsesmedlemmer og ledelsesrepræsentanter. Arbejdet indebærer
blandt andet at søge fondsmidler.
8. Evt.
Himmelrummet har i oktober med stor succes haft en fællesdag for
legestuegrupperne på Stenløkkevej. Både forældre, dagplejere og
medarbejdere i Himmelrummet oplevede dagen som givende, og der
besluttes, at fortsætte med dagplejedage i himmelrummet hvert halvår.
Endvidere drøftes muligheden for at have dagplejedage i de 3 andre områder.
Punkter til næste møde:
- Hvordan styrker vi forældregruppen og matriklerne i forhold til
dagplejeområdet?
- Hvad gør vi med foldene på overmarksgården, de har en kort levetid tilbage?

