Referat fra Dagplejens forældrebestyrelsesmøde s. 28. februar 2018
Deltagere: Trine, Larissa, Bente Linnemann, Kirsten, Mette, Jennie, Jeanette, Luise,
Bente
Afbud: Dorthe, Lisbeth, Sofie, Peter, Susanne, Sofie, Lisbeth, Dorthe
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde Punkterne fra sidst er på dagsorden
3. Nyt fra formanden

4. Nyt fra kontoret

Trine deltager som repræsentant fra
dagplejebestyrelsen i en arbejdsgruppe, der skal se
på nye visitationsregler i forbindelse med forventet
ny dagtilbudslov. Første møde er i marts måned.
Der er indmeldt 552 børn i dagplejen pr. 1. marts
2018
Pia Heuck har trukket sig som suppleant til
bestyrelsen
Dialogmøde med øvrige bestyrelser og politikerne
d. 7. juni, der kommer nærmere besked om tid og
sted til bestyrelsen
Suppleringskurser i første hjælp uge 22
Ny dagtilbudslov under forhandling fx nye temaer
i læreplanerne og læringsmiljøet.
Afventer om der bliver konflikt grundet afbrudte
forhandlinger mellem KL og de faglige
organisationer.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til
orientering.

Taget til efterretning
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6. Kvalitetsrapport
Forældrebestyrelsen har
mulighed for at udtale som
om Dagplejens kvalitets
rapport.
Den er vedhæftet som bilag

7. Planlægning af det
kommende års
forældremøde d. 17.
september 2018

Forældrebestyrelsen drøftede indholdet af den
første kvalitetsrapport der er lavet for dagplejen. I
Rapportens hovedfokus er sprogindsatsen i
dagplejen ved den ny sprogpædagog.
En samlet rapport for de fællessvar fra forældre og
dagplejere om barnets trivsel og udvikling indgår i
rapporten. Det er nyt tiltag fra efteråret 2017, at
der laves HH samtale med alle børn, der starter i
Dagplejen. Grafen viser at der er mindre sproglige
kompetencer end de øvrige temaer i HH. Det
afstedkommer en drøftelse af hvad årsagen kan
være fx er spørgsmålene formuleret så de er svære
at besvare, skal der mere fokus på at
sprogudvikling inden børnene skal i pasning osv.
Bestyrelsen anbefaler at man fremover laver HH
for alle børn igen ved 2 års alderen og holder
samtale om udviklingspunkter, hvis der er behov
for en ekstra indsats i hjemmet og dagplejen for at
støtte barnets udvikling
Lola Jensens tema bliver: hvem bestemmer
hjemme hos jer?
Med tillægsspørgsmål om samarbejde om barnet
og udvikle barnet til demokrati.

Vedlagt materiale med temaer
fra Lola Jensen
Bestyrelsen behandlede principper for
gæstedagpleje og der fremkom mange eksempler
fra dagplejens praksis om hvordan man oplever
gæsteplejen som barn, forældre og medarbejder.
Bestyrelsen drøfter principper Oplevelsen rundt om bordet var, at der med
for gæstedagpleje
gæstepleje er positive erfaringer for barnet og
medvirker til at styrke børnenes robusthed fx i
forbindelse med overgange til børnehave.
De gældende principper er
Bestyrelsen finder det væsentligt at man som
vedhæftet som i bilag
forældre får muligheden for at ”besøge”
gæstedagpleje ved planlagt gæstedagpleje. Dette
omformuleres i principperne.
9. Tilsyn
Retningslinjer for tilsyn blev fremlagt og en
Retningslinjer for tilsyn i
præsentation med en opdeling mellem kontrol og
Dagplejen har været under
sparringsdelen udført af dagplejepædagogerne i
revision.
dagplejehjemmet og i legestuerne.
8. Principper for
gæstedagpleje
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Det udarbejdede forslag
sendes her i høring i
forældrebestyrelsen

Bestyrelsen drøfter muligheden for at man som
forældre kan få del i tilsynsnotatet fx hvis det
omhandler leg i børnegruppen mv. Bente tager det
med til drøftelse i pædagoggruppen.

10. Lukket møde

Intet til dette punkt

11. Eventuelt

Intet til dette punkt

12. Næste møde

19. april.
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