Møde i Institutionssamrådet
Mandag den 19. september 2016
Havnestuen kl. 17.00-19.00
Mødedeltagere:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU):
Kenneth Gøtterup, Ole K. Svendsen, Annette Nyvang
Forældrenævnet (FN):
Claus Holten, Dragør menighedsbørnehave
Louise, Køjevænget
Jesper, Sølyst børnehave?
Ledere:
Dorte Johannesen, Anny Hansen, Jette Sommer
Børn og pædagogik:
Ida-Marie Lindequist, Janne Gundersen
Afbud:
Ingen afbud.
Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Den nye dialogstruktur og mødeaktivitet
Den nye dialogstruktur inkluderer to årlige møder i institutionssamrådet,
et til to årlige dialogmøder samt et årligt topmøde for hele 0-18 års
området. Topmødet finder sted den 28. februar 2017.
3. Status på inklusion
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse målrettet børn og
forældre på 0-6 års området. Formålet med undersøgelsen har været at
gøre status på inklusionsindsatsen og blive klogere på, hvordan vi i
fællesskab kan blive ved med at styrke samarbejdet og de sociale
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relationer, så alle børn trives og oplever at være værdifulde i de
fællesskaber, de er en del af.
Børnene og forældrenes besvarelser tegner et nuanceret billede af,
hvordan både børn og forældre oplever inklusion på 0-6 års området.
Langt de fleste børn trives i deres dagpleje, vuggestue og børnehave,
ligesom størstedelen af forældrene samlet set synes at have en positiv
oplevelse af deres børns dagtilbud. Men besvarelserne peger også på en
række udfordringer – både på institutions- og forældreniveau.
Undersøgelsens resultater er blevet drøftet med alle institutionsledere, og
præsenteres for forældre på introduktionsaftenen for nye bestyrelser den
9. november 2016.
4.

Afslutning af 0-3 års områdets udviklingsprojekt TOPS
(Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk praksis ift. Sprogudvikling)

Formålet med projektet har været at styrke og kvalificere
opmærksomheden på 0-3 årige børns kommunikative og relationelle
udvikling.
I hele projektperioden er der blevet arbejdet med video som metode til
beskrivelse af 0-3 åriges samspil og sproglige udvikling. Desuden er
BørneIntra blevet anvendt som digital platform til videndeling og sparring
på tværs af dagtilbud.
Som led i den formelle afslutning af projektet er der blevet udarbejdet en
projektrapport, som samler op på erfaringerne i projektet samt en
didaktisk ramme for pædagogisk praksis rettet mod kommunens 0-3 årige
børn. Udpluk fra rapporten og den didaktiske ramme præsenteres på
introduktionsaftenen for nye forældrebestyrelser den 9. november.
Selvom projektet formelt er afsluttet, vil arbejdet med TOPS fortsætte;
projektets implementeringsteams fastholdes, og der vil kontinuerligt blive
afholdt workshops.
5. Politikker på 0-18 årsområdet, herunder 0-6 årspolitik
BFKU har besluttet at revidere kommunens politikker på 0-18 års
området, herunder Børne- og Ungepolitikken, politikken for børn og unge
med særlige behov, den tidligere Inklusionsstrategi samt Skolepolitikken.
Desuden er det blevet besluttet, at der skal udarbejdes en politik for 0-6
års området. På dialogmødet den 23. november 2016 er der ”kick off” på
0-6 års politikken.
Hovedudkast til de reviderede politikker blev vedtaget af BFKU den 12.
september 2016. Som led i høringsprocessen vil der blive afholdt en
høringsworkshop den 25. oktober 2016 for alle høringsberettigede parter,
herunder bestyrelser på 0-6 års området. På høringsworkshoppen
introduceres de reviderede politikker, og der vil være mulighed for at
stille spørgsmål m.m.
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Politikkerne forventes godkendt af BFKU samt KB ultimo 2016, hvorefter
der afholdes implementeringsworkshop for alle parter, der skal arbejde
med politikkerne.
6. Punkter fra forældrenævnet
-

Status på den røde tråd/indskrivning 2016 og hvordan sikrer vi en forankring af
projektet.
Arbejdet med den røde tråd evalueres i efteråret, hvor børnene også inddrages i
forhold til deres oplevelse af overgangen fra børnehave til SFO og skole.
Styregruppen for den røde tråd udarbejder et oplæg til BFKU, som samler op på
erfaringerne med den røde tråd, og som skal danne grundlag for det videre
arbejde.

-

Økonomi hvordan går det, virker økonomistyringssystemet og hvad betyder
investeringsstop / ansættelsesstop. Hvordan sikrer I, at det ikke går ud over
kvaliteten.
Efter første halvår af 2016 er forbruget for kommunerne lidt større end i 2015,
og vi kan derfor risikere at overskride kommunernes økonomiaftale med
regeringen, hvilket kan udløse sanktioner/bøder. Der er derfor lanceret ”gult
flag”, hvilket betyder, at der skal holdes lidt igen med udgifterne i resten af
2016.

-

IS 2017
IS Temamøde den røde tråd, d.06-02-2017
IS Temamøde budget, d.24-02-2017
IS Temamøde sprogudvikling, forskning, observationer, ensartethed i
tilbuddet mm d.02-10-2017
Forældrenævnet har et ønske om fremover at blive inddraget tidligere i
budgetprocessen.

7. Afrunding af mødet og eventuelle punkter til det kommende møde
Kenneth, Janne og Claus udarbejder i fællesskab en dagsorden for næste
møde i foråret 2017.
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