Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 13. juni 2014
Deltagere: Marina Eskildsen, Mette Jørgensen, Jytte Kristensen, Trine Anthonsen,
Jeannette Barrett, Luise Sørensen, Bente Linnemann, Bente Fogh
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

Nyt fra formanden

Formand og næstformand har 13. juni. 2017
sammen med dagplejeledelsen haft møde med
forældregruppe i Arden om gæstepleje. Det var et
godt møde, hvor der komme konkrete forslag til
initiativer fra både forældre og dagplejen om
muligheder for at forbedre gæsteplejen i området.

Nyt fra kontoret

Jeanette har sidste møde i bestyrelsen og takker
for et godt samarbejde og ønsker bestyrelsen held
og lykke med fortsat at sætte dagplejens kvalitet
og udfordringer på det kommunale kort.
Børnekulturugen har budt på gode oplevelser for
dagplejebørnene. Legestuegrupperne har haft
mange fantastiske ideer de har arbejdet med
sammen med børnene. Se de mange opslag på
dagplejens facebook
I juni afvikles både sprog- og første hjælps
kursus.

Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt for perioden
jan – juni 2016 til orientering
Forældre inddragelse
Byrådet har som et af målene for
2017-18 sat fokus på øget
forældreinddragelse.

Der er i juni 2017 indmeldt 549 børn i dagplejen.
Budgettet er justeret til det forventede
årsgennemsnit.
Taget til efterretning
Bestyrelsen havde en drøftelse om mange
forskellige aspekter omkring forældreinddragelse.
Det aftales at BF til næste møde udarbejder et
forslag til drøftelse for principper for forældre
inddragelse i dagplejen.

Vedhæftet er KL´s folder om
forældreinddragelse til inspiration for
en drøftelse om principper for
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forældreinddragelse i bestyrelsen.
Punktet er udsat fra sidste møde.
Folderen er oplæg til drøftelse i
bestyrelsen og evt. udarbejdelse af
principper for forældreinddragelse i
Dagplejen.
Opfølgning på Dialogmøde med
udvalget for Børn og familie d. 23.
maj 2017

Dialogmødet var vellykket, med en god
kombination af det teoretiske oplæg, praksis
fortælling og fremlæggelsen af arbejdsgruppens
anbefaling om dokumentation. Dog var det for
kort tid med 2 timer til at man nåede en dybere
drøftelse ved bordene.
Dagplejen har stor kvalitet i det pædagogiske
arbejde. Forældre opfordrer generelt til at
medarbejderne begraver janteloven og viser deres
arbejde både for kollegaer og forældre.
Forældrebestyrelsen sender en anmodning om en
feedback fra udvalget for børn og familie på de
seneste dialogmøder. Har udvalget fået det
udbytte som man ventede, er der andre emner
man ønsker debatteret, fungerer formen eller er
der forslag om alternativer.

Lukket møde

Intet til dette punkt

Eventuelt

Toke indtræder i bestyrelsen i stedet for
Christina, hvis barn er udmeldt at dagplejen.
Marina indtræder pr. 1. juli i bestyrelsen som
suppleant for Jeanette. Der vælges ikke ny
næstformand for den restende periode til ny valg.

Næste møde 28. august

Ref. Bente Aarup Fogh

