VESTERLUNDEN
Referat fra forældrebestyrelsesmøde (FB)
Onsdag den 18.september kl.19,30-21,30
Sted: Kernehuset, Wiggerspark 201
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) – har trukket sig
Alice Frederiksen, medarbejderrepræsentant (Nordlyset)
Jette Andreasen, medarbejderrepræsentant (Nordenvinden)

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

1. oktober 2019

Velkommen til Karina Svensmark, som er ny forældrerepræsentant fra
Skovlinden 
Pia Nørgaard, Dagtilbudsleder, sekretær for forældrebestyrelsen,
referent.
Dagsorden:
Til beslutning:
1.
Forældrebestyrelsens synlighed
På sidste møde aftalte vi, hvad FB vil sætte på dagsorden og i hvilken
rækkefølge. Dette var det første.
Signe fortæller, at hun i Nordlyset har haft møde med Ole, og der er en
lille FB-tavle, hvor der er et foto af hende.
Accept af, at det er forskelligt, hvor meget tid, man har mulighed for at
lægge i FB-arbejdet.
Besluttet:
Ane og Pernille udarbejder en A3 med foto og hvad der arbejdes med/
skal arbejdes med i FB. (Lamineres og hænges i husene)
Dagsorden lægges fremover på Intra.
2.
Den nye Dagtilbudslov – Overgange i børns liv
FB skal udarbejde principper for ”overgange i børns liv”:
Følgende kom frem:
Fra hjem til vuggestue:

At der på hjemmesiden ligger en Velkomst- og ”praktisk
pjece” (og et ønske om overskuelige hjemmesider)

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






Opstartssamtale
Opstart tilpasset det enkelte barn/familie
Velkomstbrev til barnet med div. Informationer ift opstart
1. dag – et ”Velkommen til … ” i børnehuset, så man dels
føles sig velkommen og de andre forældre kan sig velkommen og
snakkes med deres barn om det.
Fra dagpleje til børnehave:

Afventer udspil fra dagplejen
Fra vuggestue til børnehave:

Dialog i god tid

Undgå usikkerhed i overgangen

Overgangssamtale, altid og før start (forældreomsorg, det
kan godt være barnet er klar…)

Gennemsigtighed, f.eks. kan/ skal barnet på stue med sin
søskende

Vg og bh voksne understøtte børnene i overgangen

Faglighed med i overgangene
Fra børnehave til skole: AFVENTER
Der er i disse tider meget fokus på betydningen af ”overgange”, så det
er vigtigt, at der er et samarbejde mellem forældre og dagtilbud.
FB skal udarbejde principper herfor, og dagtilbud/børnehusene
udarbejde det i praksis.
Vi startede med en drøftelse – som er skrevet i ovenstående..
3.
Mælk i børnehusene?
Den tidligere forældrebestyrelse besluttede, at vi skulle leve op til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger – derfor serveres der mælk til
eftermiddagsmaden i børnehusene.
Dette er ønsket taget op på FBmødet.
Efter drøftelse:
Beslutning:
Mælk til morgenmad.
Alle vg-børn tilbydes mælk én gang dagligt.
Bh-børnene, her vurderer børnehusene selv.
Til orientering, drøftelse og evt. beslutning:
4.

Status på budget 2019.
Uddelt og drøftet.

5.

Dialogmøde
Dagsorden ligger på Børneintra

6.

Gensidig orientering:
 Afdækning af normeringer. Kommer på dialogmøde
 ForårsSFO, hvor er vi?
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Vi har en god dialog med Vestre og Rantzausminde skole,
som vi samarbejder med; der er fokus på at
udgangspunktet er, at det skal være godt for børnene .
Der vil blive meldt ud til forældrene fra skolerne og os.
 Husråd – er de på vej?
Ja, de kommer stille og roligt. Der er mange, der ønsker
at hjælpe til med aktiviteter og til arrangementer
 Ny leverandør af et sundt Frokostmåltid i Kernehuset
”Spisetid” overtager levering af en sundt Frokostmåltid pr.
30.september. Vi vil gerne prøve at servere noget andet
 Budget 2020 for de, der kan, den 30.september kl.19-21
på Sydfyns elforsyning.

Datoer for kommende møder:
Dialogmøde onsdag den 2.oktober kl.18,30-20,30.
Næste møde:
Onsdag den 13.november kl.19-21 i Kildebækken
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