Dagsorden til bestyrelsesmøde i Troldebo Torsdag
d. 22.3.2018 kl. 18.30 – 21.00

Emne

Ansvarlig
for emnet

Orientering

Debat

Beslutning

Tid i min.

Ordstyrer: Formanden
Referent: Casper
Afbud fra Sussi, Jeanette og Line

Rune Sørensen dagtilbuds chef deltager i den første del af mødet og vil
fortælle om Troldebo – Labyrintens fremtidsplaner.
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Børnetallet er en fordring i Troldebo. Har drøftet forskellige muligheder i
forhold til en leder i Troldebo/Labyrinten – og er kommet fremtil at der skal
ansættes en leder, og en sammenlægning med andre institutioner ikke
kommer på tale. Der blev drøftet hvorvidt om den kommende leder bør
være en ”Rising star” eller en ”garvet rotte” – Forældrebestyrelsen havde
følgende ønsker til en ny leder:
- Kort afstand fra bolpæl til arbejsplads
- Fleksibel
Jette er konstitueret indtil videre. Rune forventer at en ansættelse kan
være i stand pr. 1 agust med samtaler i maj/juni. Forvaltningen er presset
på tid, da 7 andre stillinger skal besættes, samt en mulig lockout.
Rune laver et forslag til et stillingsopslagog kommer med mulige datoer
for samtaler. Der skal to forældrerepræsentanter, samt to
medarbejderrepræsentanter med til samtalerne.
Eilif foreslog en fra hver afdeling .
Nyt fra Ledelsen:
 Budget 2018
Vores overskud fra 2017 er ikke på 151.000kr men kun 53.000kr
grundet en fejl budgettering fra forvaltningssiden.
Labyrinten havde oprindelig fået mandat til at købe nye
garderober, da de gamle har udtjent deres ”værnepligt” – dog er
dette ikke mulig, da likividiten ikke tillader dette, grundet fejl i
budgetteringen. Casper undersøger muligheden for at søge
fondsmidler til garderoberne i Labyrinten


Vinterferie:
26 fra Labyrinten og 4 personaler
20 fra Troldebo og 4/5 personaler
Mange melder til efter opdeling – fremfor sampasningsordningen



Sampasning påsken:
9 børn fra Labyrinten
2 børn fra Troldebo
Samme som ovenstående



Trivselsmålingen for Troldebo - Labyrinten
Fuld svarprocent i Troldebo – en manglede i Labyrinten. Meget
flot resultat – ligger over gennemsittet i Vejle Kommune. APV
blevet gennemgået og var tilsvarende flot.



Undersøgelse om tidsforbrug i daginst.
KL har lavet en undersøgelse omkring tidsforbrug i
daginstitutionerne. Den viste, at daginstitutionerne brugte flest
mandetimer om formiddagem, når børnene var mest friske og
parate til leg og læring

Nyt fra personalet:
En del sygdom i Labyrinten – mange nye børn kommer til. Der starter en
førskolegruppe efter påsdkeferien.
Intet nyt fra Troldebo
Nyt fra forældrene:
Der har været et par aflysninger af forskellige arrangementer i Troldebo
uden at der er givet besked. Der var været ture ud af huset som har
overrasket flere forældre, da det ikke har fremgået tydeligt – dette har
medført en undring hos flere af forældrene i Troldebo.
Der opleves et stort fald i antallet af billeder af børnene – det er et stort
ønske, at det bliver en fast rutine for personalet. Labyrintens forældre
nævnte om det var vigtigst med billeder eller nærvær med børnene.
Der ønskes et større fokus på førskolegruppen i Troldebo – fokus på
fælleskabet. Jette: ”Det kan ikke blive mere end en til to gange om ugen,
da det hele skal gå op”
Andre børnehaver har en lukket Facebookgruppe tilhørende hver enkelt
stue, med en forældre som administrator, hvor der kan slåes legeaftaler
op – gruppen kunne fungere som en åben invitation til at mødes og lege.
Et opslag kunne være ”(…) går i skoven kl. 10 – hvis nogen har lyst til at
gå med”. På den måde skabes der et stærkere bånd mellem børnene og
deres forældre.
Referat fra forældrebestyrelsernes dag på Munkebjerg d. 27.1.18

Anders,
Casper
Anders og Casper var afsted til en god dag med masser af fagligt indhold. Kristian
Der var mange oplæg med det overordnede formål, at give inputs til
forældrebestyrelser rundt omkring i kommunen.
Oplæggene indeholdte:
- Oplæg om læreplaner i daginstitutionerne
- Oplæg om læring
- Storytelling om fantasiens verden.

X

Forældreundersøgelsen i Troldebo ang. indhold på forældremøderne.
Dette i forlængelse af skemaet der var uddelt i Labyrinten.
 Der tages beslutning om formen på møderne i april.

? kan ikke
huske hvem
der lavede
skemaet.

Det blev besluttet at udføre undersøgelsen på forældremødet d. 24 april,
da svarprocenten bliver højere.
Statistik i forhold til fremmødte børn om morgen kl. 6.30 og om
eftermiddag i uge 9-10
I forbindelse med at søge om mertimer til udvidet åbningstid.
(udleveres til mødet)

Jette

Morgenfremmøde blev gennemgået. Der er store udsving for perioden, da
den kun er for en uge. Jette laver statistik over en meget længere
periode, eftersom undersøgelsens validitet skal bruges som argument
overfor forvaltningen.
Egne afdelinger: Lidt svært at holde hver for sig.
Jette
Troldebo:
Labyrinten:
 Evaluering af spis sammen aftenen.
En dejlig aften for de fremmødte familier. Forældrebestyrelsen vil
fortsætte med fællesspisning for børnehavebarnet og forældre til næste
år.
 Fotografering – Hvem/ hvordan
Ikke alle forældre havde været tilfredse med fotografen, nogle syntes det
var for dyrt og meget opstillede billeder.
Tanja vil undersøge nogle andre fotografer hvor det evt. kan blive mere
naturlige billeder ude på legepladsen. Gerne i september måned og uden
søskende fotografering.

OBS.
Husk forældremøde i Troldebo d. 24. april med spisning og valg til bestyrelsen.
Husk forældremøde i Labyrinten d. 25. april med spisning og valg til bestyrelsen.

