VESTERLUNDEN
Referat af forældrebestyrelsesmøde (FB)
Mandag den 13.maj kl.19,30-21,30
Mødet holdes i Nordlyset, Frilandsvej 30,
Deltagere:
Formand: Pernille Konradsen (Kernehuset)
Næstformand: Heidi Dahlsgaard Jensen (Ryttergården)
Ane Clement-Nørætt (Kildebækken
Trine Lolk Jørgensen (Nordenvinden)
Signe Balleby Hørberg, (Nordlyset)
Stinna Juul Jensen, (Skovlinden) - afbud
Alice Frederiksen, medarbejderrepræsentant (Nordlyset)
Jette Andreasen, medarbejderrepræsentant (Nordenvinden)

Dagtilbudsområdet
Grubbemøllevej 22, 1. sal
5700 Svendborg.
Dagtilbudsleder:
Pia Nørgaard
Tlf: 30174595
www.svendborg.dk

20. maj 2019

Velkommen til Stinna (Stinna deltog i Dialogmødet, men der var en del
andre, der ikke kunne deltage)
Pia Nørgaard, Dagtilbudsleder, sekretær for forældrebestyrelsen,
referent.
Link til Vedtægter for FB:
http://svendborg.inst.dk/Document/DocPage.aspx?Location=&id=34637
&ctx=mp&dipdf=True&PublicMenuNodeId=1151
Dagsorden:
Til beslutning:
1.

Høringssvar vedr. Ny budgetmodel på dagtilbud.
Pia har tidligere sendt mail ud med materialet, der skal gives
høring på. Der er kommet en skabelon, som vedhæftes
dagsorden.
Pia uddyber modellen inden vi går i dialog og til høringssvar.
Høringssvar:
Signe udarbejder et Høringssvar som rundsendes.
Der er enighed om, at principperne kan være gode nok. Men det
er svært at udtale sig om en model, der fordeler den samme
pose penge på en ny måde, da de, der skal aflevere ikke oplever,
der er for meget tid i deres børnehus.

2.

Forretningsorden for FB

Forældrebestyrelsesmøde 2019

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759
Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910
Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf.
Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804
Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 40196785
Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.24522376

I Vedtægterne indgår en forretningsorden. De tidligere FB´er har
valgt at udarbejde et tillæg til Forretningsorden, som er vedlagt.
Aftalt/ besluttet: Udsat til næste møde.
3.

Budget for Vesterlunden.
”Plejer”: Ved starten af et budgetår fremlægges et forslag til
budget for det kommende år.
Da vi havde valg i januar og ikke har haft et ordinært møde, er
der udarbejdet et budget ud fra den samme model, som tidligere.
Pia medbringer budgettet og gennemgår det med henblik på, om
I ønsker justeringer eller det godkendes.
Aftalt/ besluttet:
Budgetudkast godkendt; med den bemærkning, at man gerne vil
gemme en del af overskuddet fra de foregående år til 2020, som
bliver et år med færre børn og ForårsSFO.
Til drøftelse og evt. beslutning:

4.

Opsamling fra intro-/ kursusaften for FB.
Hvad har den enkelte fået med fra aftenen?
Hvad tænker I vil være aktuelt at gå videre med?
Vedhæftet materiale fra kursusaften. – Udsat til næste møde

5.

Datoer for kommende møder, så vi har det på plads.
Onsdag den 12.juni kl.19-21 i Ryttergården
Onsdag den 18.september i Kernehuset
Dialogmøde onsdag den 2.oktober kl.18,30-20,30.
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