Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 6. april 2017
Deltagere: Jeanette Barett, Birgti Krog Alminde, Mette Bugge Petersen, Marina
Buldokova, Sofie Andersen, Susanne Ravnborg, Jytte Kristensen, Luise Sørensen,
Kirsten Nymark
Afbud: Toke Larsen, Christina Drejer, Karen Nielsen, Bente Linnemann
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
o Ansættelse af sprogpædagog 1.maj 2017 Jenny Blæsbjerg. Jenny er pt.
dagplejepædagog
o Ny ansættelse i dagplejepædagogstilling til 1. maj Hanne Bonde
o Legestuegruppernes ønsker om udflugter har vi godkendt, så der venter
mange oplevelser for børnene.
o Kurser for medarbejderne i Sprogkursus for alle ansatte i juni og oktober
samt første hjælp samt kursus for 5 erfarne dagplejere på SOSU Randers i
juni
o Børnekulturuge i uge 22 arrangeres børneteater med Ratatas med
forestillingen Dig og dit tøjdyr og mange kreative ideer fra dagplejerne om
det fælles tema søsatte eventyr.
o Vi har ansøgt om El-vogn til Elro fonden og har fået besked på at vi har fået
bevilliget 4 til brug i det tidligere ELRO forsyningsomåde som dækker
Handest, Mariager og Assens. Det er i et samarbejde med
daginstitutionerne i Mariager og Assens.
o Mariagerfjord kommune har fået andel i puljemidler fra Kulturministeriet.
Det betyder at der vil komme kultur i fokus i første omgang i Assens og
Mariager og siden i de øvrige børnefamiliedistrikter. Det er et samarbejde
Kulturskolen, Biblioteket og Kultur og fritid.
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5. Planlægning af forældremøde
Connie Nissen har givet tilsagn om at kunne holde foredrag i forbindelse med
generalforsamling med bestyrelsesvalg.
Hun kan d. 13. september.
Vi har endnu ikke fastsat hvor mødet skal holdes. Forældrebestyrelsen drøfter
fordele og ulemper ved afholdes forskellige steder.
Det besluttes at valget skal afholdes i Hadsund. Dagplejen undersøger mulige
steder.
Bestyrelsen er enig i at det er vigtigt at synliggøre de emner som
forældrebestyrelsen behandler og det er meget få møder man skal deltage i og at de
ikke kræver en masse forberedelse af være forældrerepræsentant.
Bestyrelsen drøfter muligheden for at gøre reklame for generalforsamlingen fx i
legestuerne i perioden inden generalforsamlingen. Forventede fokuspunkter til den
kommende bestyrelse: fokus på sprog og forældreinddragelse
Bestyrelsen håber at ved at skifte placering af by til generalforsamlingen af det
fortsat kan komme en bred geografisk sammensætning af bestyrelsen.
6. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt for perioden jan – marts 2016 til orientering
Taget til efterretning
.
7. Dokumentationsarbejdsgruppen
Byrådet vedtog i forbindelse af budget 2017 at der skal nedsættes en arbejdsgruppe
til at se nærmere på dokumentation i Dagplejen.
Nedenstående er teksten fra byrådsbeslutningen.
Udvalget for Børn og Familie
0-2 års området, Dagplejen. Under overskriften ”Væk med overflødig dokumentation
og mere tid til børnene” nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
forældrebestyrelsen, repræsentanter for dagplejere og dagplejepædagoger samt
dagplejeledelsen for at skabe mere frirum til tid med børnene.
Vedlagt dagsorden som bilag arbejdsgruppens forslag til nødvendig/unødvendig
dokumentation til behandling i bestyrelsen.
Bestyrelsen drøfter indholdet af forslaget fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen præciserer at
forslaget skal ses som et absolut minimums krav til dokumentation for læreplansarbejdet jf.
lovgivningen.
Bestyrelsen angiver at ordet unødig dokumentation kan virke ”provokerende”, da man finder
at mange af de elementer arbejdsgruppen har peget på som unødvendig dokumentation, af
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forældrene vurderes at være en del af kvaliteten i dagplejen. Bestyrelsen anbefaler ordet
unødig erstattet af supplerende dokumentation i stedet.

8. Dialogmøde med udvalget for Børn og familie d. 23. maj 2017
Dialogmødet med udvalget kommer i år til at have 2 fokuspunkter:
Sprog og motorik – oplæg v. Nanett Borre
Kort oplæg om praksis v. Lone og Tina, Onsild
Fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde om dokumentation og efterfølgende
drøftelse.
BF videresender indkaldelsen til mødet, så snart den kommer fra forvaltningen.
Birgit er forhindret i at deltage.
9. Forældre inddragelse
Byrådet har som et af målene for 2017-18 sat fokus på øget forældreinddragelse.
Vedhæftet er KL´s folder om forældreinddragelse til inspiration for en drøftelse om principper for
forældreinddragelse i bestyrelsen
Bestyrelsen drøfter forskellige forhold om øget forældreinddragelse og vil på det
kommende dialogmøde spørge politikerne om deres holdning til emnet.
Forældrene i bestyrelsen siger generelt at det er meget vigtigt at man er godt
informeret om hvilke temaer den enkelte dagplejer arbejder med så man kan
bidrage med hjemmets støtte til læringsmålet.
Bestyrelsen beslutter at forældreinddragelse skal være i fokus på et ekstra
bestyrelsesmøde i juni, så der er god til tid til at drøfte emnet grundigt inden man
går i gang med at udarbejde principper for øget forældreinddragelse i dagplejen
10. Lukket møde
Intet til dette punkt
11. Eventuelt
Retningslinje for gæstepleje blev drøftet, da det kan give udfordringer for en del
forældre, hvis man er nødt til at køre langt for gæstepleje, hvis der i perioder er
tomme pladser i et område.
12. Næste møde 23. maj kl ? samt d. 13. juni
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