Forældrebestyrelsesmøde d. 4. december kl. 19.00 på
Mariager rådhus, Fjordgade 5
Deltagere: Ditte, Pia, Mette, Mia, Kristine, Kirsten, Luise, Pia, Bente, Susanne, Jeanette, Ditte,
Chalotte, Helene A, Bente
Afbud: Jennie, Helene, Lisbeth, Rasmus
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Pia har arbejdet for at få nogle til at stille op som suppleanter
til bestyrelsen og det er lykkedes.

4. Nyt fra kontoret

 Arbejdsgruppe om nye læreplaner har afholdt 1. møde
og er kommet godt i gang.
 Arbejdsgruppe om brobygning, hvor Ditte har deltaget
har første udkast til gennemsyn og den vil efter
godkendelse bliver sendt rundt.
 Ny visitationsregler vedtaget, opskrivnings tidspunktet
bliver afgørende for tildeling af plads
 Diplom uddannelse til ny styrket læreplan af 3
dagplejepædagoger
 Børnekulturuge 2019 tema Udsyn/indblik
Mariagerfjord ud i verden
 Ny daginstitution i Hobro nord ventes klar til sommer
2021
 Antal ansatte dagplejere 1/12 148, antal børn 535
 Kurser for medarbejdere 2019 – ICDP, første hjælp,
Faglige fyrtårne
 Mariagerfjord kommune deltager i et 4 årigt projekt:
Tidlig indsats

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til
orientering.

Taget til efterretning

6. Suppleanternes rækkefølge
Da der på forældremødet ikke
stillede kandidater nok op til at
der kunne vælges suppleanter.
Har man søgt suppleanter via
FAMLY. Der er nu 6

Bente havde glemt at indkalde et par fra Assens, som også var
interesseret i at være suppleant.
En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et andet medlem
udtræder.
Det blev besluttet at trække lod om rækkefølgen er som
følgende:
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suppleanter og det skal besluttes
i hvilken rækkefølge de skal
indtræde i bestyrelsen, da
styrelsesvedtægten ikke har taget
højde for en sådan situation

7. Forældremøde 2019
Hvilken foredragsholder kan
engageres til næste år møde,
samt fastsættelse af by for
mødet.
8. Visitering af pladser
En forældre fra Mariager har
haft korrespondance med
dagplejeleder Bente om
visitering af pladser, hvor
formanden har været sat på cc i
korrespondancen.
Bestyrelsen kan ikke behandle
en personsag, men kan forholde
sig principielt til emnet om faste
5. barn hos dagplejerne.

1. Helene Haack
2. Lisbeth Sørensen
3. Marianna Hansen
4. Daniel Rafn
5. Mia Mathiesen
6. Charlotte Jakobsen
Jf. .styrelsesvedtægt er der 6 suppleanter, men møderne er
åbne, så alle interesserede er velkomne til at deltage
Rasmus Jensen
Pia Juncker
Der kom mange forskellige forslag til foredragsholder og det
blev drøftet om der måske i foråret skulle afholdes en
temaaften med et foredrag for forældre/medarbejdere.
Der undersøges priser mv for forskellige foredragsholdere til
næste møde, hvor endelig beslutning træffes
Bestyrelsen har ikke kompetence til at ændre eller påvirke i
visiteringen af pladser i Dagplejen.
5. barns pladser sker efter grundig overvejelse med baggrund i
fx søskendefordele, børnegruppens sammensætning, mv. Der
er ved etablering af 5. barns plads ikke er tale om besparelse,
da det risikerer at mindske fleksibiliteten i forhold til
gæstepleje.
Bestyrelsen mener principielt, at man skal minimerer antallet af
faste 5. barns placeringer mest muligt.
Det pointeres fra ledelsens side, at man som forældre altid er
velkommen til at rette henvendelse til kontoret, hvis man har
en frustration i forbindelse med Dagplejen.

-

9. Dagtilbudenes
forældrebestyrelser er blevet
bedt om drøfte forhold om
lukkedage i dagtilbud.
Bestyrelsen har besluttet
følgende dage lukket i
Dagplejen.
24+ 31. december,
grundlovsdag og dagen efter
kr. himmelfarts dag samt
sampasning i jul og påske.
Bestyrelsen drøfter emnet.

Bestyrelsen beslutter at fastholde at følgende lukkedage
24.+31. december
Dagen efter kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Sampasning i ugen op mod påske og omkring jul.
Bestyrelse ønsker pt ikke at der skal være sampasning om
sommeren i andet omfang end det som sker forvejen, nemligt
man søger at dagplejer og familier så vidt muligt holder ferie
samtidigt.
Bestyrelsen anbefaler, at der på hjemmesiden og på Famly er
en års oversigt over lukkedage og sampasningsdage, så det er
let forældrene at orientere sig om det fra barnets start i
dagplejen.
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10. Dagplejerens profiler på
hjemmesiden:
Bestyrelsen har modtaget
ønsker en drøftelse af hvad der
kan være vigtigt fra forældre
perspektiv, at profilerne
indeholder.

Bestyrelsen har indhentet ideer til en skabelon for at
dagplejernes præsentationer på hjemmesiden.
Følge forslag er indkommet:
Billede af dagplejer, billeder ude og inde
Noget om uddannelse, Kurser, første hjælp
Dagplejens værdier
Navn, alder, erfaring, åbningstider ca. adresse
Hund/dyr og hvordan dyret er i forhold til dagplejebørnene
Eksempler fx fra hverdags praksis, som kan vise forældrene
hvad en dagplejedag består af
Bestyrelsen drøftede, at profilerne skal balancere respekten for
at arbejdspladsen er i hjemmet, men at dagplejen som
organisation er mere attraktiv ved at have gode profil beskrivelser for alle medarbejdere

11. Lukket møde
12. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget en anonym
forældre henvendelse om dyner/voksi
poser i vinterhalvåret, hvor spørgsmålet
går på, om der er retningslinjer
beskrevet, som dagplejerne skal
efterleve i forhold til at tage dem ind.

13. Næste møde

Intet til dette punkt
Bente orienterer om at Dagplejen er i gang med en revision af
sikkerhedsreglerne, herunder retningslinjer for hvordan man
forholder sig i vinterhalvåret.
Dette har hidtil ikke været nedfældet på skrift
Bente fortæller at hvis både madras og dyne/voksi skal ind
hver gang, har vi behov for hjælp af forældrene til at få det ind
i varmen om morgenen og igen om eftermiddagen. Det er
tidskrævende og hårdt for fingerled at klikke seler mv fri/på i
alle barnevogne og det er tid, som går fra børnene, som
naturligvis ikke kan være med til det, men skal være inde, mens
dagplejeren ordner det.
Forældre har meget forskellige ønsker og behov. Det kræver
en dialog mellem forældre og dagplejer i hvert enkelt tilfælde
for at finde den bedste løsning.
Nogen finder ikke, at det er et problem med køligt sengetøj,
når børnene har tøj på efter det.

24. januar
Afbud fra Pia Juncker
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