VESTERLUNDEN
Referat af forældrebestyrelsesmøde (FB)
Onsdag den 24.juni kl.19,15-21,15
Sted: Nordlyset, Frilandsvej 30
Deltagere:
Formand:
Næstformand: Heidi Dahlsgaard Jensen (Ryttergården)
Ane Clement-Nørætt (Kildebækken) (afbud)
Signe Balleby Hørberg, (Nordlyset)
Karina Svensmark (Skovlinden)
Alice Frederiksen, medarbejderrepræsentant (Nordlyset)
Jette Andreasen, medarbejderrepræsentant (Nordenvinden)

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

Pia Nørgaard, Dagtilbudsleder, sekretær for forældrebestyrelsen,
referent.
Velkommen til:
Hannah Baunbæk (Kernehuset)
Rikke Rossen (Nordenvinden)
Dagsorden:
Præsentationsrunde; og lidt fortælling om Forældrebestyrelsen.
Til beslutning:
1.
Valg af ny formand.
Heidi er næstformand, men ønsker (helst) ikke at være formand.
Beslutning:
Karina Svensmark blev valgt 

2.
Budget 2020
Pia medbringer status
Vi drøftede forskellige forslag på sidste møde, bl.a køb af brugt minibus
og elcykler.
På grund af corona er vi ikke kommet så langt i det.

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759
Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 30639281
Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771
Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804
Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 21258476
Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.24522376

Der er dog en tilbagemelding fra MED-udvalget vedr. bus, en bekymring
OM den kommer nok ud at køre, da det kræver flere voksne end det
altid er muligt. Der er delte erfaringer fra sidst vi havde en lille bus til
deling.
Der er også idéer om, at man skal investere mere i udemiljøerne, nu
hvor vi skal være mere ude – og gerne vil det.
Beslutning/aftaler:
Vi holder fortsat fast i, at der kan købes el-ladcykler til husene.
Pia samler op på ønsker til udearealerne og tager med til næste møde.
Det ser ud til, at det er dyrt at etablere, så der kan være behov for en
prioritering.
3. Pædagogiske dage
Vi har i FB besluttet at hvert børnehus må afholde 2 pædagogiske dage
pr. år – med to måneders varsel.
I forlængelse af corona”pausen”:
Har vi i lederteamet drøftet, om det er ok at afholde en pædagogisk dag
i efteråret, hvis der vurderes behov herfor?
Beslutning:
FB anerkender, at der kan være behov for en pædagogisk dag her i
efteråret til at få beskrevet arbejdet med de nye Styrkede pædagogiske
læreplaner.

l orientering og drøftelse:
4. Corona erfaringer.
Børnehusene samler op på deres coronaerfaringer, og vi vil gerne samle
op i Forældrebestyrelsen:
Hvordan har I oplevet genåbningen – set fra er forældreperspektiv, og
fra jeres børns perspektiv:
Opsamling blev både erfaringer fra børnehus og forældre:













Uderum er godt – gode erfaringer
Mindre grupper i løbet af dagen
Mindre styret af tid, mere af faglighed
Vaske hænder ved ankomst (bør fortsætte….)
”Udehuse” – god idé
Nemt at aflevere ved lågen
Trygt og forudsigeligt, også nu, hvor der afleveres på
legepladsen
Forudsigeligheden
Oplever færre grædende børn/ Vi forældre er mere tydelige
Indkøring af nye børn, var lidt stift – ønsker mere konkret
udmelding herom
Forudsigeligheden
Vi forældre er blevet hurtigere til at sige farvel
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Fordybelsen
Mindre grupper er en god idé
Holde fast i at vaske hænder ved ankomst
En rar periode
Forkølelse, gøre det mere tydeligt for forældrene, hvad det
betyder/vi gør
Meget trygt fra dag ét
Ka´ de små pusser være ude hele dagen? – Ja, det kan de;)
Hvad tøj giver vi dem med?
Fin ro, taget imod som sædvanligt
Vaske hænder ser du til at være en naturlig del af hverdagen
De kreative tanker i frit løb.

På næste møde: skal der være afledte principper afledt af ”corona”?
5. Minimumsnormeringer:
Vi fik, mens vi var ved at genåbne, pengene ud til
minimumsnormeringer.
Vesterlunden har fået 950.000 kr, og de blev fordelt til husene ud fra
den nye budgetmodel, som vi gav høring på sidste år, og som trådte i
kraft 1.januar. det betyder, at de midler, vi har fået i år er udmøntet
over færre måneder og dermed mærkes mere.
Pia fortalte, hvordan det ser ud i det enkelte hus; der er en stor del af
medarbejderne, der har valgt at gå op i tid, og ofte; og der er resttimer,
der er ved at blive ansat i rundt i husene.
Timerne bliver dels brugt i de enkelte grupper til en bedre dækning af
dagen og dels til at lægge flere timer over middag for at skabe bedre
muligheder for aktiviteter over middag/eftermiddag.
6. Gensidig orientering:
Næste møde: Den 26.august kl.19,30-21,30 i Skovlinden.
Punkter:
Principper afledt af corona
Overgange/inddragelse af forældre/samarbejde om børns læring (Signe)
Høringssvar: Vision, mission ….
Dialogmøde: Den 21.oktober kl.17,47-20,30 (er inkl. spisning)
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