Møde i forældrebestyrelsen i Børnebyøster
Tid:

Torsdag d. 15. juni 2017, kl. 19.00 – 21.30

Sted:

Humlebien, Fruerstuevej 17, 5700 Svendborg

Børnebyøster
Bagergade 28
5700 Svendborg
Tlf. 24 88 63 00

DAGSORDEN OG PROTOKOL
1. Rundvisning Humlebien + aktuelle emner
Ansvarlig: Bodil/Steen
o Oplæg/indstilling
Præsentation af aktuelle emner i børnehuset.

(19.00-19.30)

2. Brug af medlemskab af FOLA
(19.30-19.50)
Ansvarlig: Per
o Oplæg/indstilling
Det blev besluttet på et tidligere møde at melde bestyrelsen/Børnebyøster ind i FOLA. Hvordan
kan vi udnytte medlemskabet aktivt, så det skaber værdi for os som område? Se folder fra
FOLA.
o Drøftelse
.
o Beslutning/aftaler
.
3. Brug og udvikling af Børneintra – en bestyrelsesopgave
Ansvarlig: Ane og Camilla
o Oplæg/indstilling
Opfølgning fra sidste møde – med afsæt i medsendte bilag.
o Drøftelse
.
o Beslutning/aftaler
.

(19.50-20.10)

PAUSE
4. Feriesamling – vurdering af nuværende principper
(20.20-20.40)
Ansvarlig: Steen
o Oplæg/indstilling
På baggrund af forvaltningens præciseringer af retningslinjerne for feriesamling (se bilag) +
respons fra forælder (er/bliver rundsendt) skal der vurderes på, om vores nuværende
principper skal revideres (se bilag) + hvilken kommunikation, der er behov for.
o Drøftelse
.
o Beslutning/aftaler
.
5. Digitale kompetencer
(20.40-21.00)
Ansvarlig: Steen
o Oplæg/indstilling
Byrådet besluttede på byrådsmødet den 29. november at gennemføre en præcisering i
visionen for læring og dannelse. Det er nu op til forældrebestyrelserne i Svendborg Kommunes
institutioner for 0-6-årige at beslutte, om de vil udnytte digitalisering og
informationsteknologiens læringsmuligheder og, i så fald, i hvilket omfang.
Dermed vurderer de enkelte forældrebestyrelserne selv, hvor meget vægt der lægges på
visionen om digitale kompetencer, når børnene er i 0-6-års alderen. Vision for Læring og
Dannelse vedlagt som bilag.
o Drøftelse
.
o Beslutning/aftaler
.

6. Kommende generalforsamling i Børnebyøster
(21.00-21.15)
Ansvarlig: Alle
o Oplæg/indstilling
Fastsættelse af dato for generalforsamling i september måned jf. Styrelsesvedtægterne +
aftaler om eventuel forberedelse, hvor afholdes det m.m.
o Drøftelse
.
o Beslutning/aftaler
.
7. Eventuelt – kort orientering/information
(21.15-21.25)
Ansvarlig: Alle
o Referat
Orientering om beslutning fra Udvalget for Børn og Unge på møde d. 6/6 vedr.
kapacitetsudvidelser på 0-2-års-området og eventuelle betydning for Børnebyøster.
Orientering om møde med lederteam d. 12/6 vedr. branding af Børnebyøster.
8. Godkendelse protokol + datoer og punkter næste møder
Ansvarlig: Alle
o Drøftelse
.
o Beslutning
.

(21.25-21.30)

Prioritering af punkter til kommende møder i 2017
Møde d. (august)
Sted: Poppellunden
Generalforsamling
d. ? (udgang af
september)
Møde d. 26/9
Sted: Rådhuset
Punkter til
drøftelse – ikke
fastsat

Principper for syge børn, børn med lus o.a.
Beretning
Valg til bestyrelse
Dialogmøde
Principper for Børnebyøster
Principper for informationsniveau i mellem børnehus og forældre
Principper frivillighed
Pædagogiske læreplaner 2016
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Underskriftsblad – protokol bestyrelsesmøde 15.06.2017:
Per Larsen
Humlebien
Forælder – formand

Ane Clement-Døssing
Humlebien
Forælder – næstformand

Gitte Kristensen
Kobberbækken
Forælder

Dorte Vind Nielsen
Thurø Børnehuse
Forælder

Jens Stæhr
Kobberbækken
Forælder

Sussi Overlund
Humlebien
Forælder

Camilla Eriksen
Thurø Børnehuse
Forælder

Jimmi Freno
Thurø Børnehuse
Medarbejder

Helle Klarsgaard
Humlebien
Medarbejder

Steen Kjeldsen
Børnebyøster
Dagtilbudsleder – sekretær

Side 3 af 3

