Dagsorden Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 29. januar 2020
Deltagere: Maiken, Kirstine, Charlotte, Heidi, Sannie, Kirsten, Tania, Bente L, Jeanette, Bente F
Afbud: Mette Z, Linette, Pia, Mette J, Susanne, Vivi, Pia, Trine, Amalie, Debbie
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra kontoret

Helene udtrådt af bestyrelsen, Vivi indtræder.
Politisk behandlet om opstart af vuggestuen i Onsild.
Beslutning at man ikke vil etablere vuggestue.
Det er besluttet at Dagplejen skal deltage i et
forskningsprojekt Pædagogisk kvalitet i Dagplejen i
perioden 2020-2022 med 13 grupper.
Midler til kompetenceløft er givet til regerings
projekt barnet første 1000 dage. Midlerne dækker til
kursus for nogle af dagplejerne. Regeringen har
fastsat indholdet og rammerne. Det bliver tidligst i
efterår 2020 det sættes i gang.
Mariagerfjord kommune skal deltage i et
partnerskabsprojekt med KL om Tilsyn i 2020.
Dagplejen skal have udviklet et nyt tilsyns materiale.
Pt er der jobopslag i Valsgaard området og Hobro
nord og forventes også et job opslag i Mariager.
4 på barsel og en del langtidssygemeldte har vi i jan.
2020.
Tumlekaravanen kommer forbi Mariagerfjord
Dagpleje i foråret 2020
Teateruge uge 20+21 – forestillinger for alle
børnene. Program kommer senere.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning
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6. Forældremøde/generalforsamling
2020
Opfølgning fra sidste møde

7. Projekt ”Sammen om børnene”
Mariagerfjord Dagpleje har givet
tilsagn om at være interesseret i at
deltage i de fokusgruppe interview
som projektet vil indsamle

Maiken har undersøgt priser fra børnebyggerne, men
prisen er temmelig høj for oplæg og workshop.
Til næste gang undersøges om der kan komme oplæg
fra fx
Kulturskolen.
Bubbles om motorik
Motorik – fx Stimulastik
Forældre/barn gymnastik
Grønne spirer eller naturvejleder lokal
Maiken og Kristine har deltaget i interview. Deres
tilbagemelding var at arrangørernes ideer til
forældrearrangementer ikke matchede en virkelighed
i Dagplejen.
Vi afventer at det er kommer noget materiale, så kan
vi tage punktet op igen.

Forældrebestyrelsens deltagere fortæller
om fokusgruppe interviewet.
8. Ledelsen har et ønske om Dagplejen
lukkes en enkelt hel dag 13.
november/2. fredag i november, med
det formål at holde en kursusdag for
alle ansatte i Dagplejen.
Forældrebestyrelsen drøfter om der er
opbakning til forslaget og om det skal
fremsendes til Udvalget for børn og
familie.
Kontoret har fået tilsagn fra de øvrige
dagtilbud om at de godt kan hjælpe med
pasning af børn, hvis forældrene ikke selv
kan klare pasning.
En anden mulighed kunne være at
forældrene hjælper hinanden med at passe
børnene fx i legestuelokaler.

Bestyrelsen støtter op om ledelsens ønske om at
lukke dagplejen den 2. fredag i november årligt for at
holde kursus for hele medarbejdergruppen.
Bestyrelsen anerkender behovet for, at man samlet
som organisation har en temadage for at sikre og
udvikle kvaliteten i Dagplejen til gavn for børnene.
Bestyrelsen opfordrer forældrene til at bakke op om
ledelsens initiativ, når datoen er kendt lang tid i
forvejen og søge at etablere anden pasning, hvis det
er muligt.
Forældrebestyrelsen ønsker at der skal kunne
pasning til rådighed for de forældre, som kan have
behov for pasning på en lukkedag. Det er godt at det
kan være i vuggestuerne.
Hvis det viser sig at rigtig mange børn skal passes
ønsker bestyrelsen, at kursusdagen skal aflyses og så
alternativt kun halvdelen af medarbejderne deltager.
Forslaget sendes til politisk behandling

9. Kvalitetsrapport
Skoler og dagtilbud skal hvert andet år
lave en kvalitetsrapport, som skal
behandles i forældrebestyrelserne og
efterfølgende behandles de politisk.
Kvalitetsrapporterne bliver genstand
for dialogmøder med politikerne
senere i 2020
Dagplejens kvalitetsrapport vedlægges
til kommentering.

Dagplejens forældrebestyrelsens kommentarer til
kvalitetsrapporten 2020
Kvalitetsrapporten er et flot resultat for Dagplejens
arbejde.
Forældrebestyrelsen ønsker at kommentere den høje
dækningsgrad. Dækningsgraden er fx under pres pga
af flere medarbejdere på 58 år, der jf.
overenskomsten har fravalgt gæstebørn. Bestyrelsen
ønsker at politikerne i de kommende år laver
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dækningsgraden lavere, så man derved får en bedre
normering for det enkelte barn i dagplejen.
Bestyrelsen støtter anbefalinger om forsat fokus på
det sproglige område jf. materiale fra
dialogprofilerne. Den tidlige indsats er til gavn for
børnene. Vore børn i Dagplejen skal også tilbydes
gode støtte muligheder, hvis sproget skal hjælpes
ekstra på vej.
 Genetablering af Dagplejens sprogpædagog på 30
timer
 Fastsætte ens sprog vurderingsmateriale og
hyppighed for Dagpleje og vuggestuer.
Digitale værktøjer som HH dialoger er anvendelige
og gode til dialog om vores børns udvikling. Dog
oplever vi forældre at nogle af spørgsmålene er svære
at svare på, hvis man ikke kender fagsproget og
dermed kan der være usikkerheder med om man
over– eller undervurderer børnene. Hvis der var en
hjælpe tekst kunne være en måde at løse det på.
I forbindelse med sidste kvalitetsrapport ønskede
bestyrelsen, at der skulle laves HH også 2 årige og
ikke kun ved opstart. Rapporten viser at der nu også
laves HH for de 2 årige. Den tætte dialog mellem
dagplejer og forældre er om barnets udvikling.
Legestuelokalerne bør optimeres til gode
læringsmiljøer alle steder i kommunen. Lokaler, som
er velegnede til legestue med hensyn til indretning,
leg, læring, puslefaciliteter, udearealer mm.
Det kan være vanskeligt, når mange af lokalerne er
lejet lokalt, men gode forhold bør kunne stilles til
rådighed for alle børn, uanset hvor man bor.
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10. APV opfølgning
I 2019 blev lavet APV for dagplejehjem
og legestuelokaler.
Legestuegruppen i Veddum/Skelund
anvender lejede klublokaler til legestue.
Gruppen ønsker brændende et andet
legestuelokale, allerhelst lokalt placeret.
Baggrunden for ønsket er: lokalet er ikke
godt egnet til heldagslegestue, fx kan der
på toiletterne ikke være plads til
puslebord, i stedet anvendes lokalernes
billardbord med en plade på til puslebord.
Det er kolde gulve og ikke overdækning
til barnevognene. Der er ringe
opbevaringsplads til dagplejens legetøj og
høje stole. Det har betydning for både
børnenes læringsmiljø og medarbejdernes
arbejdsmiljø fx med ekstra løft til følge,
når de højes stole skal hentes i et
tilstødende lokale Dagplejen er i
heldagslegestue en dag her uge.
Læringsmiljøet er svært at indrette på
børnenes betingelser, da der hver gang i
legestuen, skal ryddes frem og tilbage.
Dagplejen ønsker, at der i budget 20202021 afsættes midler til at etablere et
heldagslegestuelokale
i
Havbakke
distriktet. Medarbejderne ser helst en
lokal løsning, men et alternativ kan være
etablering af legestuelokale på skolen i
Havbakke området, hvor der i forvejen er
afsat midler til at flytte dagtilbud til
skolen.

Bestyrelsen har i deres drøftelse fokus på både gode
forhold for børnene men også at legestuelokaler skal
være indrettet, så der er godt fysisk arbejdsmiljø for
medarbejderne.
Bestyrelsen mener man skal undersøge om der bedre
lokale muligheder for at etablere legestuelokale før
man sender budget ønske om nyt legestuelokale i
Havbakke skolen til udvalget.
Bestyrelsen ønsker generelt at der etableres gode
legestuelokaler i alle områder af kommunen, så
legestuelokalerne giver børnene et godt og spædende
læringsmiljø, samt gode fysiske rammer.

11. Lukket møde

Intet til dette punkt

12. Eventuelt

Radiatorer i legestuen i Hobro kan være så varme at
man kan brænde sig på dem. Der er lavet
forholdsregler pt så møbler hindrer at børnene kan
brænde sig på dem i indgangspartiet. Det skal
undersøger yderligere med radiatorne i legerummet.

13. Næste møde

26. marts kl. 19.00
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