VESTERLUNDEN
Referat fra forældrebestyrelsesmøde (FB) tirsdag den 30.januar
Mødet holdes i Nordlyset, Frilandsvej 30
Deltagere:
Formand: Pernille Konradsen (Kernehuset)
Næstformand: Jeannett Klitgaard Rendtorff (Ryttergården)
Rikke Madsen (Skovlinden)
Heidi Dahlsgaard Jensen (Ryttergården)
Nicole Brænder (Nordlyset)
Julie Bagge (Kildebækken) - afbud
Trine Lolk Jørgensen (Nordenvinden) - afbud
Alice Frederiksen, medarbejderrepræsentant (Nordlyset)
Jette Andreasen, medarbejderrepræsentant (Nordenvinden)

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

8. februar 2018

Pia Nørgaard, Dagtilbudsleder, sekretær for forældrebestyrelsen,
referent.
Dagsorden:
Gruppefoto til Børneintra, vi valgte at tage et gruppefoto, selv om vi
manglede to. Så lægger vi et nyt op, når vi har med alle.
Til beslutning:
1. Regnskab 2017
Regnskab 2017 har overskud, da vi alle skulle holde igen på
budgettet pga Svendborg kommunes samlede økonomi.
Overskuddet får vi med over i budget 2017/18.
Beslutning: Godkendt
2. Vesterlundens budget 2018
I budgettet er der taget udgangspunkt i de tal, der er udmeldt fra
Økonomi, og tillagt de overførsler, som børnehusene har med fra
2017.
Dertil et forslag om at undersøge, hvad det vil koste at etablere
en foldevæg i henholdsvis Kildebækken og Skovlinden af
overførsel fra 2016.
Beslutning: Godkendt
3. Frokostordning i Kernehuset.
Kernehuset stemte som det eneste hus i Vesterlunden for
Frokostordning i efteråret 2016, som skulle gælde for 2017 og
2018.
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BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759
Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910
Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771
Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804
Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 29481756
Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.30174507

Ved afstemningen i 2014 var det lige på vippen til et ja, og derfor
havde man inviteret ”Mærsk”, som skulle levere maden, hvis det
blev et ja, så man kunne se, hvad der ville blive leveret. Det blev
et ja.
I forbindelse med budget 2019 besluttes det at nedsætte taksten
til Frokostordningen.
Det har fået den betydning, at børnene ikke får varm mad 4
gange om ugen, men nu 3 gange om ugen; og at der ikke er
formiddagsmad. Sidstnævnte er der dog en løsning på.
Der er ikke tilfredshed med, at man som forældre har stemt ja til
en Frokostordning, og at man derefter ikke høres, når man vil
nedsætte betalingen midt i perioden; hvor man som forældre
ikke umiddelbart har mulighed for at framelde sig en ordning,
som man ikke længere finder attraktiv. Man HAR jo sagt ja til
den højere pris pga tilbuddets indhold.
Det undrer, når politikerne generelt gerne vil i dialog med
forældrene, at nedsættelse af taksten sker uden dette.
Pernille vil skrive et brev til Børn – og ungeudvalget (BUU) om
ovennævnte, som lige rundsendes i FB.
Beslutning:
Der sendes et brev til BUU.
Til orientering og drøftelse:
Fra sidste møde:
4. Præsentation af FBmedlemmerne i børnehusene
Beslutning:
Foto lægges på intra med lidt tekst under.
På næste møde tages FBs skriv til forældre med.
5. Hvad vil FBmedlemmerne gerne have fokus på/arbejde
med i den kommende periode?
Budget 2019
Aktionslæringsskemaerne, som anvendes i forbindelse med de
pædagogiske læreplaner.
Den nye dagtilbudslov, herunder husråd/aktivitetsudvalg.
Hvad der ellers dukker op…
6. Gensidig orientering.
a. Budget 2019
Svendborg kommunes er økonomisk presset og der er lagt op
til en budgetprocedure i to dele. Dels en proces her i foråret
og derefter igen til efteråret, som bliver afhængig af aftaler
mellem stat og kommuner.
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I oplægget skal Dagtilbud spare 16,4 mill kr., og der vil blive
udarbejdet reduktionsforslag, som vil komme i høring:
Den 4.april: Reduktionsforslag sendes i høring
Den 16.maj:Opsamling af Høringssvar som sende videre til
Økonomiudvalget.
Den 12.april er der Dialogmøde med BUU og
Forældrebestyrelserne.
b. Pavillon ved Kernehuset
FB er tidligere orienteret pr. mail vedr. pavillonen ved
Kernehuset.
Pavillonen fik konstateret svamp, hvorefter de 14 vg.børn
rykkede over i hovedhuset.
Siden er pavillonen blevet renoveret, der er gjort hovedrent og
foretaget nye svampeprøver; og heldigvis er pavillonen atter
klar til brug.
Der vil løbende blive taget svampeprøver for en sikkerheds
skyld.
c. Læringsledelse
Resultaterne fra T2 er kommet, vi er endnu dukket dybt ned i
dem, men kan se, at Vesterlunden har forbedrede resultater i
forhold til T1.
Vi kan se, at det vi har haft fokus på i børnehusene har givet
effekt/bedre resultater.
Ved T1 kom de pædagogiske teamledere og fremlagde for FB,
hvad de havde set i T1 samt hvad de har sat fokus på at
arbejde med. Dette overvejes også denne gang.
d. Andet:
Pernille skal til møde i næste uge i ”Det gode børneliv”.
Forældrebestyrelsen opfordrer alle til at deltage i:
”Visionslaboratorium om det gode børneliv i Svendborg
kommune den 19.februar kl.19-22 i Borgerforeningen.”
Næste møde:
Der er Dialogmøde den 12.april, vi mødes kl.17 for at drøfte dagsorden.
Pia bestiller sandwich, og mødet holdes Grubbemøllevej 22.
Vedtagne principper, der ønskes drøftet (blev aftalt på sidste møde)
– punktet udgik, da der ikke var indkommet principper, der ønskedes
drøftet)
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