Referat fra bestyrelsesmøde 10. Juni 2020 på Overmarksgården
Referent: Louise
Ordstyrer: Line
Tilstede: Michael, Lærke, Line, Henriette, Jytte, Lisbeth, Christina, Lasse, Anders, Kari, Louise

1. Nyt fra enhederne - Personalesituationen:


Himmelrummet, Jytte: Børn og personale var inden Corona-nedlukningen i fuld
gang med et emne omkring Himmelrummet. Dette har været sat på stand-by. Det
har givet plads til andre emner de seneste måneder.



Dagplejen, Henriette: Dagplejerne er begyndt at kunne besøge hinanden igen.
Børnene nyder det.



Overmarksgården, Lisbeth: Personale og børn har fundet sig til rette i den nye
virkelighed. Nogle børn er dog begyndt at spørge efter besøg i andre grupper. Der
er tydelige pædagogiske indsatser i de små grupper.
Mange arrangementer er aflyst/udsat.
Der er igen mulighed for besøg af ressourcepædagoger og fysioterapeuter.
Det har været et stort arbejde at følge med i/sortere i nye retningslinjer.



Det er med de nye retningslinjer muligt at holde afslutning for de kommende
skolebørn. Det bliver afholdt som børnefester. Forældre inviteres til kaffe/kage kl.
17.30.
Ceremonierne/markeringerne laves sammen med børnene uden
forældredeltagelse.



Legestuer åbnes op efter sommerferien

2. Orientering om økonomi og personale


Vi oplever en markant stigning i antal private passere i området. Det betyder, at det
kan være svært at holde børnetallet, som derved udfordrer økonomien



Vi skal være opmærksom på synligheden af vores kommunale dagpleje. Vi drøfter
indledningsvist, hvordan dagplejen bliver et attraktivt valg for tilflyttere



Promovering af den enkelte dagplejer. Formidling af det gode børneliv, der er i det
kommunale tilbud, samt fremhævning af vores legestuer



Børn på venteliste fordeler sig ikke geografisk i de fire områder, hvor der er
dagplejere



Regeringen har udmøntet minimumsnormering ift. kommunale vuggestuer og
børnehaver. Det betyder, at der tilføres ca. 500.000 kr til ekstra personale i 2020 i
daginstitutionerne. I første omgang er dagplejerne ikke omfattet af
minimumsnormeringerne. Beløbet vil være stigende indtil 2025, hvor
minimumsnormeringen skal være effektueret



Der tilstræbes 70-30 fordeling ift. pædagoger/medhjælper

3. Generalforsamling:


Formidling af bestyrelsesarbejdet fx vha. En kort film som deles på Assens kommunes
hjemmeside, sociale medier

4. Status på legeplads:



Gruppen der er ansvarlig for fondansøgninger skal mødes. Lisbeth indkalder
Jytte har fået inputs fra personalet i Himmelrummet

5. Hjemmeside – status og proces:






Assens kommunes hjemmeside. Den er pæn og præsentabel. Fin opdeling af enheder.
Kræver opdatering og mere indhold
Den officielle forside til børneintra. Denne side bør tømmes og der bør linkes til Assens
kommunes hjemmeside
Uofficiel facebookside. Der er aktivitet på siden. Mulighed for at blive mere synlig for
nye forældre via en officiel side på denne platform
Ifm. Overgang til Aula skal det undersøges, om vi får en forsideportal, som vi selv kan
fylde indhold ind i
0-6 års området i Assens overgår til AULA i starten af 2021

6. Lukket punkt
7. Koloni 2020/2021 og fremadrettet




Det er blevet drøftet i de respektive personalegrupper i hhv. Himmelrummet og på
Overmarksgården, hvorvidt der er opbakning til, at de ældste børn i børnehaven fortsat
skal på fælles koloni. I Himmelrummet er der ikke tradition for koloni, og der er større
interesse for en anden markering
Drøftelse om muligheden for/opbakningen til, at indholdet af børnenes sidste
børnehaveår bliver en lokal forankret ting for hver institution. Således at
Overmarksgården viderefører deres tradition for at tage på koloni med de ældste børn,
og Himmelrummet laver et arrangement i tråd med profilen og en overnatning i
Himmelrummet ifm. opstart til førskolearbejdet.




Det vedtages, at Overmarksgården det kommende år tager på koloni i september
måned med Overmarksgårdens ældste børn, såfremt kolonien stadig er ledig, og det
kan lade sig gøre pga corona
Der vedtages, at Himmelrummet laver en overnatning i børnehaven for de ældste børn

8. Evt.


Der er opbakning til, at børn i sommerferiepasning deles op, således at børn fra
Verninge og Brylle kommer til Agerholm, og Tommeruppernes børn kommer til
Overmarksgården, også SFO børn. Børnene skal i sommerferiepasningen selv
medbringe forplejning. Institutionen tilbyder dog eftermiddagsmad til alle børn



Tidspunktet for morgenmad: Indtil næste bestyrelsesmøde fortsættes der med at
morgenmaden tilbydes frem til kl. 7.00
(Punkt til næste bestyrelsesmøde)

