Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 2. maj 2018
Deltagere: Luise Sørensen, Jeanette Boysen, Bente Linneman, Trine Anthonsen, Sofie Binow, Toke
Larsen, Bente Fogh
Afbud: Kirsten, Jennie, Larissa, Mette
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Trine har på vegne af forældrebestyrelsen deltaget i et
arbejdsmøde om nye visitations regler, som skal
udarbejdes jf ny dagtilbudslov.
Der forventes minimum yderligere et møde i
arbejdsgruppen.

4. Nyt fra kontoret

Der er 152 dagplejere ansat, desværre har vi en del
længerevarende syge og har også mistet en medarbejder
til kræft. Vi har 561 indmeldte børn i maj 2018
Sætte uddannelsesforløb i gang for alle dagplejere med
ICDP uddannelse med start i efteråret 2018. Alle
dagplejere skal på 6 dages uddannelse. Der søges til
uddannelsesprojektet via kompetence fonden. Vi kan
søge op til 5000 kr. pr dagplejer.
Vi forventer at tilbyde min. En dagplejer uddannelse
som PAU til efteråret.
Dagplejens store personalemøde holdes d. 5. juni og
der vil i år være fokus på pædagogiske
læringsfællesskaber jf et af politiske mål.
Der af bevilliget ekstra penge til sundhedsplejerske i et
tæt samarbejde med dagplejen. Opnormeringen ventes
at ske pr. 1. august.
Dagtilbuds sundhedsmedarbejder Mathilde Krause
begynder aktivitetsbesøg i alle legestuer med fokus på
vigtigheden af at børn (og voksne) bevæger sig og får
pulsen op. Hun vil komme med inspiration til
forskellige lege og understøttet af teori.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning

6. Kvalitetsrapport og sundhedsprofil

Bestyrelsen synes at forældreinddragelse er vigtig og
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Der er udarbejdet en samlet
kvalitetsrapport for skole, dagtilbud og
familie.
Forældrebestyrelsen drøfter indholdet
set i dagplejeperspektiv forud for
dialogmøde d. 6. juni
Vedhæftet som bilag
7. Sundhedsprofil
Der er nylig udarbejdet en
sundhedsprofil for børnene i
Mariagerfjord kommune og en
screening af de 4 årige børn i
børnehaverne.

skal betones fremadrettet.
Bestyrelsen ønsker at der skal komme nye tilbud til
forældreinddragelse, fx forældrecafeer med fagligt
indhold.
Det aftales at kontoret kommer med et oplæg til næste
møde.
Forældrebestyrelsen peger på at anbefales, der laves
HH samtale også når barnet, hvor man fx kunne
berøre emner som renlighed og tiden frem mod
børnehavestart.

Bestyrelsen drøfter indholdet af det
vedhæftede materiale.
8. Lukket møde

Intet til dette møde

9. Eventuelt

Intet til dette møde
Der er afbud fra Trine til dialogmødet d. 7. juni med
politikerne om Kvalitetsrapporten

10. Næste møde

23. augusst.
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