Referat fra bestyrelsesmøde mandag den
23.10 kl. 18.30 – ca. 21.00 i Labyrinten
Ordstyrer : Anders
Referent: Jette
Afbud fra:

Pernille, Palle, Line, Sussi og Pia

Nyt fra ledelsen
Børnetalsprognose 2018 - De nyeste børnetals prognoser fra d. 30.9.2017 viser at:
2020
Der er 10 på 0 år i Bredsten området og der er 20 på 0 år i Gadbjerg.
Desværre ser det ikke ud til at børnetallet bliver bedre i Bredsten de kommende
år.
Arbejdstidsaftaler.

Vejle kommune er ved at lave nye arbejdstidsregner for vores område. Det
betyder, at der skal arbejdes med årsnormer i alle kommunens institutioner.
Vi har i Troldebo/Labyrinten arbejdet med årsnorm i flere år, så det er ikke nyt
for os. Men der bliver strammet op på nogle regler, f.eks. skal overarbejdstimer
gå i 0 en gang om året. Hvis der er timer i overskud skal de udbetales med 50%
oveni. Vi har en aftale, men den skal godkendes af fagforeningerne og
kommunen. Vi revurderer den til personalemødet.

Ny dagtilbudslov er på vej.

Der kommer en ny dagtilbudslov i 2018, den er ikke endelig færdig, men vi ved
der bliver nyt omkring:
 Deltids og kombinationspladser
 Bedre mulighed for at vælge et bestemt dagtilbud
 Samlet informationsportal for forældre
 Mindre og meningsfuld dokumentation
 Mere kompetence til forældrebestyrelserne
 Midler til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 Midler til kompetenceudvikling, sociale indsatser og førstehjælp
 Fokus på børns ferieafholdelse

Budgetforlig 2018
Pædagog studerende ---konsekvens for normering

Nyt fra Personalet.
Nyt fra Forældrene

Der bygges en ny institution i Bredballe til 25 millioner og der laves udbygning af
institutioner i Vejle midtby.
Vi får en studerende fra d. 1.12.17 – til d. 31.5.2018
Hun hedder Signe og skal være i Labyrinten.
Derfor må vi sige farvel til Helle i slutningen af december.
Der vil fortsat være mulighed for at bruge vikar.
Intet ny, der er personalemøde d. 24.10
Godt med sampasningen i uge 42
Er der brug for et stillerum i begge institutioner og er det noget der er blevet
drøftet i begge afdelinger?

SVAR :Det er det ikke, men ideen er rigtig god.
Men hvilke rum skal vi så sige farvel til? Vi har ikke for mange rum.
Vi prøver flere gange i løbet af dagen med stille aktiviteter i begge institutioner,
f.eks stillemusik, højtlæsning, massage, samling/børnemøder o.s.v.
Praktiske informationer:
Projekt læring.
Oplæg ved Jette og Søren
om deres plan for arbejdet
med læring i 2018.
Giver dette anledning til
overvejelse

Vi vil gerne have indført systematisk læring i vores institutioner. Det er på
udviklings niveau, da der er meget der skal falde på plads, Personalet bliver
informeret d. 24.10 til personalemødet.
Vi forestiller os, at det kan komme til at se sådan ud.
 Der laves læringsgrupper med 5-8 børn.
 1 medarbejder, arbejder med en gruppe 5 – 6 uger.
 Der laves en SMITTemodel over forløbet. Hvad skal børnene lærer.
 Der arbejdes med gruppen en gang om ugen.
 Der gives tid til forberedelse.
 Medarbejderen skal på stuemødet, give en tilbagemelding med egne
reflektioner.
 Søren købes fri, til personale sparing/feedback.
 Det kan blive om torsdagen i Labyrinten, med 2 læringsgrupper og
resten i Hallen.
 Det kan blive 1 gruppe om mandagen på rød gruppe, resten går i hallen
 Vuggestuen planlægger selv hvornår det passer.
 Bliver der noget vi skal vende ryggen til ?
 Skal alle andre aktiviteter sløjfes? Eks. Vis fødselsdage, Bufferbus
o.s.v.
 Hvad er vigtigst, at være i gruppen eller at holde fridag?
Hvordan kan vi få forældrene inddraget mere i forbindelse med systematisk
læring?
Hvad er det vigtig børn lærer?
 Tolerance er meget vigtigt – at være en god kammerat.
 Sprog
 Feedback både børn til børn, og voksen til børn, som James
Nottingham praktiserer.
Vi håber på start i begyndelsen af 2018.

Forældrebestyrelsesarran Der kommer et arrangement for bestyrelserne på Munkebjerg. Vi ved endnu ikke
hvad programmet bliver.
gement på Munkebjerg
Der er forhåndstilmelding fra Anders, Kasper og Christian.
lørdag 27. januar 2018.
Endelig tilmelding når invitationen foreligger.
Debatemner:
Evaluering af sampasning i
uge 42

Der var gode og tilfredse tilbagemeldinger fra de tilmeldte børn.
En debat om sampasningen gav anledning til følgende spørgsmål?
 Skal det altid være i Troldebo?
 Er der mange fra Gadbjerg der finder andre løsninger?
 Nogle børn får mange timer i Troldebo?
 Skal der laves forældre tilfredsheds spørgeskemaer?
 Det er i Troldebo p.g.a. vuggestuen og at Troldebo er sårbare i forhold
til at få børn.


Konklusion: Bestyrelsen vil undersøge nærmere til næste møde, hvor en
evaluering af dette års sampasning skal finde sted.
Evaluering af
Det var et godt møde i begge afdelinger. Ærgerligt at der ikke var så stor
forældremøder. – antal
tilslutning.
møder om året – indhold – Hvad kan vi gøre ved det?
tidspunkt – personaletimer .
 Har vi det rette antal møder – eller for mange?
 MIT barn skal være det vigtigste
 Tænk over indbydelserne form og sprog
 Udvidet viden, se hvad der leges med.
 Digital se mere på forældremøderne.
 Er der møder andre steder, skolen/søskende
 Hvilke måneder skal der være møder?
 Hvor mange børn skal være repræsenteret inden der aflyses.
 Det skal være meget konkret, gerne om MIT barn.
Vi blev ikke færdige og det vil komme på næste møde til videre debat.
En ændring af
Der er ikke tilføjelser fra os.
ressourcemodellen, så de
pædagogiske assistenter
indgår med 5% (høringsvar)
Konsekvens beskrivelse
Hvad gør vi? Hvornår gives der gaver? Hvem skal have gaver?
Er det bare når en forældre beslutter det og står for indsamlingen?
Det har været meget tilfældigt, til hvem og hvad der er blevet samlet ind i begge
afdelinger.
Personalet har en fast gaveregulativ, fra institutionens side og en
personalebetalt gavekasse. Det vil bestyrelsen også gerne have.
Personalet vil være behjælpelige med at sætte det på DayCare, men det er
forældrenes egne indsamlinger.
Tanja vil til næste bestyrelsesmøde komme med forslag til en forældre
gaveregulativ.
Punkter og drøftelser i egne Der var ikke tid til egne drøftelser denne gang.
afdelinger
Receptioner, gaver og
retningslinjer.

Næste bestyrelsesmøde d. 11.1.2018 i Troldebo

