Referat af forældrebestyrelsesmøde d. 24. januar 2019
Deltagere: Kirsten, Luise, Ditte, Susanne, Jeanette, Mette, Bente L, Bente F, Helene H, Lisbeth H,
Charlotte, Susanne, Rasmus

Afbud: Helene, Jennie, Kristine, Marianne H, Pia Jensen, Mia, Daniel, Pia Juncker, Helene H,
Lisbeth
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra kontoret

Læringsdialog d. 28. marts – kl.17-19 med fagchef og
pædagogiske konsulenter om bla kvalitetsrapport (
Pia og Ditte deltager fra bestyrelsen)
Ditte ansat i 3 mdr. fra 1. februar til at arbejde med
profiler på hjemmesiden
Læreplansarbejdsgruppen et godt i gang med
arbejdet, materialet kommer i høring senere på
foråret i bestyrelsen

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt for 2018 til
orientering.

Taget til efterretning

6. Forældremøde 2019
Hvilken foredragsholder kan engageres til
efterårets forældremøde, samt fastsættelse
af by for mødet.
Bestyrelsen genoptager drøftelsen fra
sidste møde

Bestyrelsen beslutter at man gerne vil have et oplæg
ved Sofie Münster og gerne over teamet leg, så det
matcher det medarbejderne har i fokus jf den
styrkede læreplan.
Mødet afholdes i Hobro. Ditte laver en
appetitvækker til Famly, så snart at en dato er på
plads.

7. Dagplejerens profiler på
hjemmesiden:
Bestyrelsen har modtaget ønsker en
drøftelse af hvad der kan være vigtigt fra
forældre perspektiv at profilerne
indeholder. Bestyrelsen genoptager
drøftelsen fra sidste møde

Der ønskes opbygget en ensartet skabelon inspireret
af Morsø kommune. Der skal være respekt om den
enkeltes ønsker om integritet. Det skal være
faglighed og ikke private ting der skal indgå.
Indholdet skal være til inspiration til forældrene, så
de vil være dagplejen.
Det vil gøre det lettere at finde et godt match for
forældrene.
De er taget til efterretning.
Der vil blive arbejdet med at efterleve de nye
retningslinjer bla. gennem et øget samarbejde med

8. Retningslinjer for Dagtilbud.
Udvalget for børn og familie har vedtaget
retningslinjer for dagtilbud. Bestyrelsen
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tager en drøftelse om det samskabende
sundhedsplejen.
samarbejde mellem forældre og Dagpleje Dagplejen regner med at tage nogle initiativer til
ved barnets opstart og ved overgang til
dialog med børnehaverne rundt i distrikterne.
børnehave
Vedlagt i bilag om samarbejde mellem
hjem og Dagpleje vedtaget i 2018, samt de
politiske retningslinier.
9. Pædagogiske principper
Dagplejens bestyrelse skal jf
dagtilbudsloven udarbejde pædagogiske
principper for at arbejdet i dagtilbuddet. I
forbindelse med udarbejdelse af en styrket
læreplan er det aktuelt at bestyrelsen tager
en drøftelse.
Vedlagt er oplæg til drøftelse. Udkastet er
udarbejdet af pædagoggruppen og har
været præsenteret i arbejdsgruppen om
læreplaner.

10. Lukket møde

Oplægget blev drøftet og der kom forskellige input,
der skal indarbejdes i forslaget, som sættes på igen til
næste møde.
 Børnene er verdens fremtid, derfor vil vi
germe:
 Vægte det nære
 Miljøbevidste, fx samle skrald, passe godt på
naturen i lokalområdet, miljøforståelse fra
jord til bord, de gratis glæder
 Forældre samarbejde og dokumentation af
arbejdet fx på Famly med meningen bag de
aktiviteter der laves med børnene
 Fejre barnets successer
 Uddybe hvordan det med lokal samfundet
kan være

Intet til dette punkt

11. Eventuelt
12. Næste møde

8. april 2019
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