Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 30/11-17
Tilstede: Christian, Steffi, Maiken, Lilli, Susanne, Elena, Denise og Morten
Afbud: Charlotte
1. Hvert medlem fortæller om grundene for deres deltagelse i forældrebestyrelsen.

- Indflydelse
- Information
- Vigtig opgave for forældrene
2. Institutionens forventning til forældrebestyrelsen.

- Deltagelse på møderne, arrangementer osv.
- Udarbejdelse af diverse høringssvar osv.
- Deltagelse i dialogmøder
3. Valg af formand og repræsentant til dialogmøder

- Morten blev valgt som formand
- Steffi som repræsentant til dialogmøder
- Elena som suppleant til dialogmøder
Bestyrelsen
Repræsentanter
Morten 2 år
Elena 2 år
Charlotte 2 år
Christian 1 år
Denise 1 år
Steffi 1 år
Suppleant
Martin 1 år
Sahra 1 år
Maiken 1 år
Suppleant Lilli 1 år
4. Udlevering og gennemgang af styrelsesvedtægter og forretningsorden
- Der blev gennemgået og snakket om et par udvalgte punkter.
5. Udlevering af hæftet “forældrebestyrelser i dagtilbud - din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns
dagtilbud”
Hæftet bliver læst hjemme og snakket mere om på næste møde.
6. Mødefrekvens og datoer
Mandag d. 29 Januar Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 4 april Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 24 Maj Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 28 August Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 10 oktober med valg til forældrebestyrelsen og forældremøde
7. Gensidig orientering fra ledelsen og afdelingerne
Vognporten: De får 2 nye børn. Motorik er i fokus. December står på jul. Maria Hjort går på barsel 2/2.
Susan starter 1/12 som studerende. Sevil startede d. 7/11
Trinbrættet: Ny studerende Emine 1/12. 4 nye børn.
Kanen: Vuggestuen og børnehaven går til musik hver uge. Ny pædagoger i bh Tina og Sahra. Ny stud Búgvi
fra 1/12.
Ledelsen:
Tidlig indsats - motorik pædagog
Sprog i samspil “Temaaftener for personalet”. Trine Kær Krogh - leder af sprogin
Til marts kommer hun i en børnehave og en vuggestue. En ekstra indsats.
Temadag - Sprogstimulering - “hvordan styrker man de flersprogede børns sprog” med Lena Basse
Sprog tests af de 3 og 5 årige er i gang.
Pædagogisk tilsyn d. 27/2 - temaer kommer på næste møde
8. Evt.
Bedsteforældredag - bliver undersøgt til næste gang.
Sprogvurdering - feedback

9. Punkter til næste gang

-

Pædagogiske principper (må børnene tage deres eget legetøj med)
Forældremøder og forældresamtaler på sigt
Facebook/intra/hjemmeside/e-mail/sms/billeder (dokumentation)
Pædagogisk tilsyns dato
Bedsteforældredag

