Referat centralt bestyrelsesmøde d. 24/9 2018

1. Valg:
Formand: Henrik
Næstformand Lægdsgård: Line
Næstformand Hyldgård: Berit
Referent: Charlotte
2. Ny institution
Der mangler børnehavepladser i Ikast by. Forslag om ny institution omkring Skelhøje kan ikke lade
sig gøre. Der er andre muligheder i støbeskeen, men der er lange udsigter.
3. Både Hyldgårdsmarked og Børnefestival på Lægdsgård er gået godt i år og kommer igen næste år.
Der skal i bestyrelsen støttes op om hvordan vi får flere frivillige til at hjælpe til arrangementerne.
4. Pædagogiske læreplaner: bestyrelsen har besluttet at vi vil være med til at sætte visionerne for de
pædagogiske læreplaner.
5. 27/10: Systemisk tænkning – temadag på seminariet for personalet, bestyrelsen er også velkomne.
Robert sender invitation ud senere.
6. Musik: Musikskolen laver forløb for ”mellemgruppen” i børnehaverne for at give længere forløb
hvor børnene får mere ud af musikken. Børnehaverne sørger selv for musik som sprogforløb til de
mindste samt forløb til de største børn.
7. 6/10: fællesdag for bestyrelser i Ikast-Brande Kommune. Der er plads, så hvis man vil med skal man
melde tilbage til Robert
8. Besparelser: der skal spares ca 1 % (ca 105.000 kr) om året de næste 3 år. MED udvalg for Sydbyens
daginstitutioner har skrevet et høringssvar. Høringssvaret sendes ud til bestyrelsen i morgen og
rettelser/tilføjelser sendes retur senest tirsdag aften. Der sendes fælles høringssvar for både MED
og bestyrelsen. På næste bestyrelsesmøde skal det diskuteres hvordan vi får en mest mulig positiv
dialog med byrådet omkring besparelser og hvad det har af betydning for det ar bo i kommunen.
22/11 kommer Børne- og Undervisningsudvalget til Sydbyens dagtilbud. Robert, formand og
næstformænd planlægger deltagelse af bestyrelsen til denne dag - Det tages op igen til næste
centrale bestyrelsesmøde.
9. Arbejdsgrupper i bestyrelsen:
- Inklusion
- Sundhed
- Samarbejde med dagplejen
- Projekt omkring bedre samarbejde mellem sundhedsplejerske/dagplejer/børnehave/skole.
Vigtigt at vi holder fast i dette projekt og får det til at blive til noget.

Arbejdsformen med arbejdsgrupper der kigger på forskellige emner og forbereder oplæg fungerer
rigtig godt, det vil vi fortsætte med. De 3 grupper der er nedsat fortsætter i én gruppe der arbejder
med projektet.
Nye arbejdsgrupper:
-

Visionsgruppe: Hvordan vil vi have institutioner skal udvikle sig i Ikast by – hvordan skal
institutionsstrukturen se ud om 10 år? – Jørn, Robert, Anne, Diana, Trine, Jesper
Læreplansgruppe: Visioner til de 6 læreplanstemaer – Line, Berit, Christina, Christine, Robert
Sundhedsprojektgruppe ift. samarbejde med sundhedsplejerske/dagplejere osv. – Kjeld,
Henrik, Majbritt, Rasmus, Charlotte, Nanna

Til mødet i november har alle grupper forberedt et oplæg om hvad grupperne har tænkt at de vil arbejde
med og hvordan de vil gribe det an. Til januar fremlægges hvad grupperne har arbejdet med. Der laves
oplæg på 10-15 min.

Eventuelt:
-

-

Bestyrelsen i Nørre Snede vil gerne have et samarbejde med andre bestyrelser for at lave et
oplæg til byrådet omkring besparelserne. Robert svarer tilbage at vi har en anden tilgang til
budgettet og kontakten til byrådet.
Vigtige datoer

Bestyrelsesmøder:
- 13. aug. 17.30 – 21.30 på Hyldgård
- 20. sep. konstitueringsmøde kl. 19.00 – 20.30 på Lægdsgård
- 14. nov. Kl. 17.30 – 21.30 på Lægdsgård
- 24. jan. Kl. 17.30 – 21.30 på Hyldgård
- 8. marts JULEFROKOST Kl. 17.30 – ? på Lægdsgård
- 4 april Kl. 17.30 – 21.30 på Hyldgård
- 3 juni Kl. 17.30 – 21.30 på Lægdsgård
- 8. aug. Kl. 17.30 – 21.30 på Hyldgård
Forældremøder:
- Lægdsgård torsdag d. 22. aug. 2019 kl 19.00 – 21.30
- Hyldgård torsdag d. 15 aug. 2019 kl. 19.00 – 21.30
Arbejdslørdage:
- Hyldgård lørdag d. 27. april 2019 kl. 8.30 – 15.30
- Lægdsgård lørdag d. 4 april 2019 kl. 8.30 – 15.30

Mailadresser på bestyrelse:
Anne Amtoft

anne.mark.amtoft@skolekom.dk

Berit Gran Jensen

beritg@hotmail.com

Camilla Christiansen

cachr@ikast-brande.dk

Charlotte Greve Rasmussen charlotte@ikastspejder.dk
Christina Vinding Lindbjerg christina.v.lindbjerg@gmail.com
Christine Louise Lavrsen

christinelavrsen@gmail.com

Diana Kjærsgaard Rafaelsen diana.rafaelsen@live.dk
Henrik S. Madsen

henrik.stadel.madsen@gmail.com

Iftariye Dogan

iftariye7@hotmail.com

Jacob Ib Sonne-Schmidt

Sonne@sost.dk

Jesper Wadt

jewad@ikast-brande.dk

Jørn Askaa

jorn.askaa@gmail.com

Kjeld R. Nielsen

krn@bila.dk

Line Mosekjær Madsen

mosekjaer.madsen@gmail.com

Majbritt Hougård Gram Johnsen

majbritt.johnsen@rmus.me

Nanna Bagterp Mertner

namer@ikast-brande.dk

Rasmus R. Olofsson

ragnvald42@gmail.com

Robert Bagger

mail@robertbagger.dk

Sara Louise Miller Hansen

sahan@ikast-brande.dk

Trine Turner

trineturner@me.com

