REFERAT af bestyrelsesmøde Torsdag den 05.09. 2019
kl. 18.30 – 21.00 i Troldebo
Ordstyrer: Jens
Referent: Vibeke

1. Godkendelse af forretningsorden
Punkt 12: ”Det er muligt at stemme via fuldmagt” godtages ikke, da det er en kommunal bestemt
vedtægt.
Punkt 2: Forældregaveordningen godtages.
Bestyrelsen godkender d.d. den opdaterede forretningsorden.
2. Nyt fra ledelsen
 Den nye styrkede læreplan - hvor langt er vi?
Personalet har været afsted på den anden læringsdag. Jette indhenter det efter sin sygemelding.
Den første gang handlede det om børneperspektiv og brugen af dette i den praktiske planlægning.
Anden gang handlede det også om forældreperspektiv, så man samarbejder med udvikling (at
familie og dagtilbud styrker hinanden) samt dannelse og legens betydning.
tredje og sidste gang mangler og herefter skal personalet skal på weekend 1. og 2. november
2019 og arbejde videre.
 Det gode måltid - projekt med fødevarestyrelsen
Et gratis projekt, som skal køres i Troldebo. Fødevarestyrelsen sender en videnskabelig assistent
1-2 gange hver halve år over en 2-årig periode og observerer, hvordan vores rammer er omkring
måltiderne. Det skal give os viden omkring det gode måltid.
Link til rammer om det gode måltid
 Nyt om personale
Jette er tilbage i en stille optrapning. Hanne er tilbage på fuld tid. Annette er tilbage på delvis
raskmelding. Køkkenassistenten på Labyrinten har sagt op grundet faglige ambitioner. Stillingen
slås ikke op igen pt. grundet faldende børnetal.
 Børnetal samt prognose for områderne
Vuggestuen: Pt. 12 børn. 15 børn til 1. november.
Troldebo: 27 børn pt.
Prognosen viser, at vores børnetal i Bredsten er svagt stigende på begge områder over de næste
5 år:
0-2 årige: Forventet stigning fra 40 til 51 børn.
2-5 årige: Forventet stigning på ca. 20 børn.
Den kommende udstykning er ikke tænkt ind i disse prognoser.
Labyrinten: 31 børn pt.
Prognosen viser et lidt faldende tal gennem de næste 5 år. Man forventer ca. 32-33 børn i
gennemsnit.

 Fravalg af frokostordning - retningslinjer.
Forældrene skal have mulighed for at fravælge frokostordning hvert andet år. Bestyrelsen må ikke
fravælge på forældrenes vegne, når institutionerne er matrikelopdelt. Der skal være valg hvert
andet år. Vi følger kommunens udskrivning for valg, hvilket betyder, at der bliver valg i institutionen
til september 2020.
3. Nyt fra personalet
Troldebo: Det går godt i vuggestuen med mange børn. Vi forsøger at dele børnene op i grupper, når vi
har mulighed for det. Lidt færre børn i børnehaven, men alle er kommet godt i gang efter
sommerferien. 3 dage på bufferbustur med børnehavebørnene. Hver anden fredag er der indført
cykeldag. Vi har købt kodningsmus, som udfordrer børnene.
Labyrinten: Få børn. Vi har sendt bud efter brandmateriale fra Beredskabsstyrelsen, så vi kan lave en
brandøvelse samt motorikredskaber og motionsløb.
4. Nyt fra Forældrene.
A. Vandfontæne/køleskab – (Labyrinten)
Vi ønsker koldt vand til børnene. Det bliver ganske varmt om sommeren. Det koster mellem 5.000
– 15.000kr. at anskaffe en vandfontæne.
Der er meget bakteriedannelse/rengøring i vandfontæner. Personalet opfordrer, at børnene
henvender sig til personalet for at få hjælp med at få dunkene fyldt. Vi opfordrer til kun at fylde en
lille smule vand i dunkene, så børnene får skiftet vand oftere. Koldt vand er ikke godt for børn at
drikke, da der opstår risiko for halsbetændelse ved for koldt vand.
Jens undersøger, om der er mulighed for at gøre noget med rørene i Labyrinten.
B. Piktogrammer med tekst og billede
Vi ønsker billeder på kasserne, så børnene har lettere ved at hjælpe med at rydde op.
Personalet sørger for, at der kommer billeder på legetøjskasserne.
C. Opsyn med toiletbesøg
Vi ønsker, at personalet holder opsyn med, om børnene rent faktisk kommer på toilet.
Personalet er opmærksomme herpå og opfordrer til dialog mellem forældrene og personalet, så vi
får at vide, hvem der kan finde på at ”snyde”, gerne vil på toilettet alene, osv.
D. Sommerferiepasning - normering
Uge 28 oplevede vi Eilif stå alene med 15 børn. Det er mange børn
Personalets problem er, at forældrene ikke oplyser, hvorvidt børnene kommer eller ej, samt hvilke
tidspunkter de afleveres og hentes. Herved er det svært at regulere, hvornår nr. 2 skal være på.
Vi bruger (for) mange ressourcer på feriepasning, når vi har 3 lokationer. Punktet tages op igen på
et senere bestyrelsesmøde i forhold til oplæg til evt. fællespasning i Troldebo.
E. Skilt til Troldebo
Vi ønsker et skilt ved Vejlevej, som viser vej ind mod Troldebo.
Jens henvender sig til Vejle Kommune og forespørger herpå.
5. TEMA – Retningslinjer for Kommunikation mellem dagtilbud og hjem.
Aula skal implementeres i institutionen næste år.
Hvilket behov er der for kommunikation mellem dagtilbud og hjem?
Via hvilke kanaler skal man kommunikere? På gangene, via Daycare, sedler, whiteboard, andet?
Dagens tema: Hvilken kommunikation skal vi have mellem dagtilbuddet og hjemmet, herunder

metoder?
Mål: Hvordan kan vi mainstreame det?
Gruppe 1: Vi ønsker, at metoden skal være envejs, let og genkendelig. Det skal være så nemt for
personalet som muligt, så de har mere børnetid. Vi ønsker helst digitalt på Daycare. F.eks.
sommerfest, fint med et enkelt opslag på tavlen. Det skal fortælles til forældrene i opstartssamtalen.
Der kan laves særaftaler med forældre, som ikke har smartphones.
Gruppe 2: Noget af det samme, men ønsker også whiteboard til information om dagens gang. Vil ikke
have mange sedler med hjem. F.eks. Giv-en-hånd-dag skal uddybes. Tilmeldinger og arrangementer
skal være på én platform.
Hvordan får man skabt dialog om noget, der er sket i løbet af dagen med ens eget barn og som er
svært at overlevere mundtligt? Måske er der brug for en platform, hvor man kan kommunikere
skriftligt?
Att. forældre:
Kom gerne med input til forældresamtaler – hvor mange er der behov for?
Skole-/børnehave-/forældresamtale – er der behov for trepunktssamtaler?
Børnemapper – hvad bruger vi dem til? Vi vil gerne spørge forældrene om deres syn på børnemapper.
Efter Daycare kommer der få billeder i børnemapperne. Den oprindelige tanke var, at børnemappen
skulle være med til at give en god overgang til skolen.
Punktet forsættes på næste bestyrelsesmøde.
6. Kommunalt tilsyn den 2. oktober 2019
Tilsynet kommer til at starte i Troldebo i år. De når måske Labyrinten efterfølgende, ellers starter de
først i Labyrinten næste år.
Forældrebestyrelsen har udfyldt et spørgeskema i fællesskab (afdelingsvis).
Evt.
Punkter til kommende møder.
1. Kommunikation fortsat – det med gult
2.
Afdelingsmøder.

