Referat

Forum

Bestyrelsesmøde Dagtilbuddene i Assens-området

Tid

18.30 – 21.00

Dato

27.10.2020

Sted

Krummelurens vuggestue

18. december 2020

Mødeleder Karin Ladefoged
Referent

Karin Ladefoged

Referat bestyrelsesmøde
1. Vi bød velkommen til en ny bestyrelse. Præsentationsrunde samt underskrivelse af
tavshedserklæringer og uddeling af styrelsesvedtægter. Hvad er bestyrelsens rolle? Samt
gennemgang af tavshedspligtens betydning.
2. Fremsendte adresseliste og div. kontaktoplysninger blev gennemgået og tilrettet.
3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder vedtages:
Den 26.1. 2021 kl 18.30 i Vuggestuen Krummeluren (fremrykkes dog til februar).
Den 13.4.2021 kl 18.30 - 21.00 i Vuggestuen Krummeluren
Den 9.6.2021 kl 18.30 - 21.00 i Vuggestuen Krummeluren.
Den 1.9.2021 kl 18.30 - 21.00 i Vuggetuen Krummeluren.
4. Faglig pædagogisk leder deltog i mødet vedr. den ny styrkede pædagogiske lære plan. Oplæg
samt mulighed for spørgsmål og refleksion. Punktet sættes på dagsorden på kommende
bestyrelsesmøde. I skrivende stund er offentliggørelsen af den strejkede læreplan udstationeret
1.3.2021 i hele landet. Den styrkede læreplan kommer til at ligge på områdets hjemmeside.
Læreplanen er fælles for alle afdelinger, dagpleje, vuggestue og børnehaver i dagtilbuddene i
Assens området.
5. Kort gennemgang af vores økonomi. Vi har et pænt overskud. Dette da der er en ledig leder
stilling som ikke har været besat siden Sanne rejste. Vi ansætter som nævnt to audio
logopæd`er. Marlene pædagog vuggestuen starter på en motorik vejlederuddannelse i uge 4 og
Anja pædagog vuggestuen starter i efteråret 2021 på en vækstvejleder uddannelse.
6. Fælles status af tilsat og nyt fra let afdelinger. Vi ansætter to tale hære konsulenter. I skrivende
stund er den proces veloverstået. Vi har ansat to kompetente kvinder. Begge starter i
børnehusene den. 4.1.2021. På sigt skal de to nye logopæd`er med i dagplejernes legestuer for
inspiration om sprog og udvikling af f.eks. sprogkufferter, læring miljøer m.m. for alle børn.
Evt. Det aftales aftale grupper selv tager foto af børnegrupperne. Vi printer ud og alle børn får
et billede med hjem. Fotos tages udendørs en dag solen skinner. Vi laminere billederne, søde
bliver mere børne-bruger venlige.

Kontaktperson: Karin Ladefoged - mobil nr.: 30578823

