Referat Dagplejens forældrebestyrelsesmøde mandag d. 5. oktober 2020
Deltagere: Susanne, Jeanette, Anne-Mette, Maiken, Mette, Tine, Marie, Simone, Bente L, Vivi, Lene,
Bente F

Afbud: Kristine, Tania, Laura, Charlotte
1. Velkomst

Vi lavede en kort præsentations runde

1. Godkendelse af dagsorden

godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette møde

3. Nyt fra formanden

Intet til dette møde

4. Gennemgang af styrelsesvedtægt,
forretningsorden

Taget til efterretning.
Der blev skrevet på tavshedspligts ark.

Vedlagt som bilag
5. Valg af formand og næstformand
6. Nyt fra kontoret

Maiken Høegh Pedersen- formand
Kristin Grønfeldt - næstformand
Der holdes læringsdialog for Dagplejen d. 25.
november kl. 15. – deltager bestyrelsesformanden og
leder.
Der er ansat 133 dagplejere i oktober, heraf nogle på
barsel, længerevarende syge. Det er vanskeligt at
rekruttere i flere områder pt. Arbejder med åbnet
hus arrangementer for interesserede.
Udsat frivillig legestuestart til efter 18. oktober,
vurderes igen, når der kommer nye udmeldinger fra
myndighederne.
Der er en ledig dagplejepædagogstilling på 30 timer
pr. 1. december. Bestyrelsen må gerne deltage i
ansættelsen, hvis det har interesse.
Aula implementering for medarbejdere og forældre.
Der ventes at blive åbnet for forældre i januar. Der
arbejdes både på IT-udstyr og MFK mail til
dagplejerne, samt undervisningsplaner,
anvendelsesstrategi mm.
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I gang med at forbedre udluftning på toilet i legestue
Hadsund.
I sidste kvartal 2020 skal der ske valg til FTR/TR og
AMR for dagplejerne, samt på kontoret TR/AMR
7. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning

8. Deltagelse i dialogmødet med
udvalget for børn og familie d. 26.
oktober.
Tilmelding senest d. 7. oktober

Maiken, Jeanette og Bente

9. Evaluering af forældremøde d. 21
september

Generelt var der tilfredshed med afviklingen af
forældremødet med de 3 workshops. Det var held i
uheld, at der ikke var flere deltagere, for det kunne
have været svært at høre oplæggene, hvis der havde
været flere.
Der måtte gerne have været endnu mere workshops
end blot oplæg.
Bestyrelsen er enige om, at der er fordele og ulemper
ved både workshps eller foredrag.
Bestyrelsen drøfter på næste møde ideer til general
forsamlingen 2021.

10. Fastsættelse af mødedatoer for
dagpleje bestyrelsens møder for det
kommende år.
Følgende datoer foreslås:
Tirsdag d. 24. november
Onsdag d. 20 januar
Torsdag d. 25. marts
Mandag d. 7. juni
Tirsdag d. 24. august

Møderne afvikles på følgende dage
mandag d. 23. november
Onsdag d. 20 januar
Torsdag d. 25. marts
Mandag d. 7. juni
Tirsdag d. 24. august

11. Lukket møde

Intet til dette punkt

12. Eventuelt

Forældre oplever at der er forskellige krav til dem
om hvad man som forældre skal have med.
Af hjemmesiden fremgår hvad man skal medbringe
til sit barn i dagplejertiden.

13. Næste møde

23. november
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