Referat af forældrebestyrelsesmøde d. 25. april kl. 19.00 på Mariager
rådhus
Deltagere: Tonni Kistvad, Jeanette Barrett, Christina Drejer, Karen Nielsen, Jonna
Hansen, Susanne Ravnborg, Jytte Kristensen, Bente Fogh
Afbud: Kirsten Nymark, Luise Sørensen, Mia Andie, Birgit K. Alminde, Trine Thostrup
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde
Intet til dette punkt
3. Nyt fra formanden
Intet til dette punkt
4. Nyt fra kontoret
 Der blev taget billede af bestyrelsen under mødet
 Legestuelokale i Arden – officiel åbning d. 29. april. Det er taget i brug og
stor glæde.
 Kulturuge 17 – masser af kreative aktiviteter rundt i alle grupper, samt et
musisk tilbud til alle børn enten på bibliotekerne eller i sale rundt i
kommunen ved Michael Bach
 Ansættelse af ny pædagogisk leder pr. 1. juni Gitte Blanck Kristensen, som
kommer fra en lederstilling i daginstitutionen Krudtuglen i Assen samt ny
administrativ medarbejder Jette Andersen, som kommer fra en lignende
stilling i Randers.
 I april ansat 154 dagplejere heraf en på barsel og en længerevarende
sygemeldt, samt en dagplejepædagogerne er sygemeldt.
 Dagplejerpædagogerne er i gang med et diplommodul i ledelse med
coaching. Målet er at vi i organisationen gerne vil understøtte en mere
dialog og læringsunderstøttende tilgang i bla. tilsynet.
 Personalemøde i maj med fokus på læreplaner og et kort oplæg om
flygtningebørn i dagtilbud.
5. Økonomi
Vedlagt som bilag er en forbrugsoversigt for 2015
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Der skal i budgettet reduceres med 10 børn, da det gennemsnitlige børnetal ser ud
til at være lavere end forventet.
6. Rygepolitik
Der har været enkelt forældre som på dagplejens facebook, har kommenteret på
dagplejens rygeregler. Hendes holdning var at det skal totalt forbydes i
dagplejehjemmene.
Bestyrelsen tager en drøftelse af de gældende regler og holdninger til evt ændringer
inden politikken skal drøftes på lokal MED i maj.
Gældende politik vedlagt som bilag
Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes fremmod at der på sigt kan sikres alle børn et
røgfrit børnemiljø i fremtiden.
7. Dialogmøde med udvalget for børn og familie d. 14. juni efter deres
udvalgsmøde
Når dagtilbudene holder dialogmøde med udvalget vil omdrejningspunktet for
mødet være en præsentation fra dagtilbudene med afsæt i læreplanerne. Det kunne
dagplejen også gøre, men er der andre emner, som ønskes drøftet med udvalget?
Bestyrelsen ønsker at der skal være fokus: Fra politik til praksis.
Dette illustreret af en power point med indhold om brobygning med eksempel fra
Assens oplevet gennem medarbejder og forældre, lavt sygefravær i dagplejen, det
nye legestuelokale i Arden med billeder af åbningen d. 29. april, samt evt små
videoklip med fx fremtidens dagtilbud, nogle der arbejder med flygtningebørn eller
sensitive børn.
8. Lukket møde
Intet til dette punkt
9. Eventuelt
Intet til dette punkt
10. Næste møde 17. maj i Arden.
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