Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde
d. 28. august 2017
Deltagere: Kirsten Nymark, Luise Sørensen, Bente Linnemann, Jytte Kristensen,
Mette Bugge Petersen, Marina Buldokova, Toke Larsen, Trine Støvring Anthonsen,
Susanne Ravnborg, Bente Fogh
Afbud: Birgit Almind, Karen Nielsen, Sofie Andersen
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3

Nyt fra formanden

Trine orienterede om, at hun og Jeanette havde
deltaget i et møde med repræsentanter fra
forvaltningen og dagplejepædagoger og ledelsen.
Det handlede om hvordan man arbejder og vil
arbejde med de politiske mål. Trine synes det var
et godt møde og det var muligt at få forskellige
synspunkter frem.

4

Nyt fra kontoret
Hej skal vi lege – er bestilt til alle dagplejere til
uge 41
Dagtilbuds sundhedsmedarbejder Mathilde er på
vej rundt i leges tuerne med pædagogerne til
implementering af Mad og måltidspolitikken.
Spil Dansk i uge 44 i Mariagerfjord kommune, vi
håber også dagplejen kommer med nogle ideer
dertil.
Dansk kurser i uge 35,36 med både ordblinde og
almindelig dansk undervisning på VUC, 14
deltagere, som resultat af medarbejdere blev
screenet i 2016.
Kurser i efteråret :Præmaturkursus i uge 36, DGI
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opfølgnings kursus d. 5. september, 2 pædagoger
er på ICDP niveau 2, uddannelse, sprogpædagog
på sprog modul på UCN, grundkurser, første
hjælp og de sidste sprogkurser.
Velkomst pjecer til dagplejen er lavet på både
polsk og arabisk – findes på hjemmesiden
Dagplejen uddanner 2 sundhedsambassadører i
efteråret, sammen med de øvrige dagtilbud er
øget fokus på sundhed
Det politiske vedtagne om Dokumentation, som
var arbejdsgruppens oplæg, er præsenteret for
medarbejderne.
FAMLY tages i brug som kommunikations
platform med forældrene fra uge 35. Det betyder
at Min institution udfases. FAMLY er:
stamkortoplysninger, nyheder fra dagplejeren og
kontoret, ferieplanlægning, dokumentation af
læreplansarbejdet og meget mere. Den enkelte
forælder vil, når dagplejeren har oprettet barnet
få tilsendt et link i en mail, så man kan logge på.
Det kan anvendes på pc, ipad og diverse
telefoner. Vi opfordrer meget forældrene til at
hjælpe med at taget det i brug.
Dagplejen har 154 ansatte hvoraf enkelte er
sygemeldte eller på orlov. Der passer pt 550 børn
i dagplejen.
5

Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt
for perioden jan – august
2017 til orientering

Taget til efterretning

6

Forældre inddragelse

Bestyrelsen drøftede oplægget og der blev
foretaget nogle ændringer.

Byrådet har som et af målene for
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2017-18 sat fokus på øget
forældreinddragelse.

Bestyrelsen beslutter, at det reviderede oplæg
sendes videre til en nye bestyrelse til endelig
godkendelse.

Vedlagt som bilag er udkast til
principper for
forældreinddragelse i
Mariagerfjord Dagpleje
Planlægning af
forældremødet d. 13.
september

Invitationer til forældremødet er omdelt via
dagplejerne og tilmeldinger sker også via
dagplejer i år.
Der skal vælges 3 forældre til bestyrelsen.
Mette, Trine og Sofie er ikke på valg.
Nogle af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
overvejer at stille op til valget igen.
Trine får styr på formandsberetningen.
Vi mødes senest 18:45 før mødet starter.

Lukket møde

Intet til dette punkt

Eventuelt

Intet til dette punkt

Næste møde

BF kommer med forslag til to datoer til den nye
bestyrelse

1. Lukket møde
2. Eventuelt
3. Næste møde
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