Dagsorden Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 20. januar kl. 19.00 mødet
holdes som web-møde.
Deltagere: Anne-Mette Weirauch Villadsen, Jeanette Boysen, Laura Holm, Lene Kvist Trip; Maiken
Høegh Pedersen, Simona Læsø, Susanne Velling Ravnborg, Tania Norlen , Petersen , Vivi Thostrup
Bartholomæussen, Bente Fogh

Afbud: Charlotte, Bente, Mette, Marie, Camilla, Kristine, Tine, Fie,
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Maiken har børnehavebarn til 1. juni. Der skal
bestyrelsen være opmærksom på formandsposten til
den tid.

4. Nyt fra kontoret

Det viste sig, at dagtilbudsbestyrelser ikke var
høringspart til tandlægernes materiale. Derfor er
punktet taget af dagsorden.
AULA opstart til 11. januar for alle forældre. Det er
gået godt med opstarten. Vi kan se at mange
forældre er logget på.
Dialogmødet blev aflyst grundet covid-19
restriktioner men der er kommet ny dato for
læringsdialog 5. maj kl. 15.
Vedr. tilsyn i dagplejen har vi sat en proces i gang
med at se på nuværende praksis i tilsynet. Målet er at
udarbejde nye retningslinjer i 2021.
Udvalget for børn- og familie har vedtaget fælles
kommunale retningslinjer for tilsyn. En ny tilsyns
metode skal anvendes fra 2021. Her er det vedtaget
at det er KVALID, som bliver metoden. Metoden
angiver hvordan god og dårlig kvalitet ser ud i
praksis. Kvalitets standarderne er
forskningsbaserede.
Covid situationen påvirker alle både medarbejdere og
forældre. Der har pt ikke været konstateret smittede
dagplejere, et enkelt dagplejebarn har været smittet
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og en del forældre. Det relativt lave smittetal isoleret
set i dagplejen, ses som tegn på, at medarbejder og
forældre er gode til at passe på hinanden.
Efter opfordringen til forældre om at holde børn
hjemme, hvis man kan har dagplejen ca et fremmøde
på 80%
5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Årsgennemsnittet af indmeldte børn er på 491 i 2020
Budget for 2021 er lagt med 525 børn i gennemsnit

6. Synlig i Dagplejen

Bestyrelsen bakker op om, at det kan være
nødvendigt at dagplejerne udfører rengøringsopgaver
Covid-19 situationen har givet dagplejerne i arbejdstiden for at kunne holde de skærpede
ekstra opgaver for at kunne efterleve
hygiejnekrav.
myndighedernes retningslinjer om
Bestyrelse vil gerne at rammerne for hvad der er
hygiejne.
indbefattet synlig rengøring sendes ud til forældrene
Det giver anledning til en drøftelse af
til orientering via AULA.
hvordan man kan lave synlig rengøring
mens børnene er i Dagplejen.
Vedlagt er oplæg til Dagplejens lokal
MED d. 11.12. 2020, hvor emnet også
drøftes.

7. Foto i dagplejen
På baggrund af COVID har der været
aflyst foto i mange grupper. Bestyrelsen
tager en drøftelse heraf.

Hvorvidt legestuegrupperne kan/vil arrangere fælles
foto er op til grupperne lokalt. Forudsætningen er
man overholder rammerne for COVID
forsamlingsforbud mm.
Der har været fundet alternative løsning fx at en
forældre har taget gruppebillede udendørs, som er
delt mellem forældrene

8. Forældremøde i efteråret 2021

Bestyrelsen vil gerne have Peter Mygind til at komme
og holde oplæg til september.
Bente undersøger priser til næste møde

Bestyrelsen drøfter, hvilket indhold
mødet skal have fx foredrag eller lignende
9. Hvad sker i Dagplejen 2021.

Bestyrelsen gennemgår Dagplejens årsplan.

Vedlagt oplæg fra ledelsen på
fokuspunkter i det kommende års arbejde.
10. Anvendelsesstrategi for brugen af Aula Bestyrelsen godkendte anvendelsesstrategien for
brug af AULA til kommunikationsplat form for
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Som led i brugen af Aula skal alle
dagtilbud have udarbejdet en
anvendelsesstrategi.
Vedlagt er oplæg til drøftelse i bestyrelsen

digital kommunikation mellem hjem og dagpleje.
Bestyrelsen ønsker at det laves nogle forældre guides
fx på hvordan notifikationer slås til.
Det kunne være ønskeligt, at der blev åbnet for at
gæstedagpleje kan se stamdata samt sende billeder
mm. Bente tager denne punkt med som et
udviklingsønske.

11. Lukket møde

Intet til dette punkt

12. Eventuelt

Intet til dette punkt

13. Næste møde

25. marts
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