Referat af Dagplejens forældre bestyrelsesmøde d.
24. august 2016
Deltagere: Tonni, Karen, Susanne, Jytte, Birgit, Jeanette, Luise, Kirsten, Bente
Afbud: Christina, Jonna
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, det besluttet at holde en kort pause ca 19.50 og gå på Mariager Havn
og deltage i aftensang
2. Opfølgning fra sidste møde
Er sat på som et selvstændigt punkt
3. Nyt fra formanden
Intet til dette punkt.
4. Nyt fra kontoret
- Dagplejerne er i gang med planlægningsarbejdet for den nye ramme for
læreplansarbejdet. De tager udfordring op med den nye ramme og mange er
helt færdige med detajlplanlægningen af den første periode i efteråret. Hele
organisationen har fokus på at komme godt i gang og gøre erfaringer med
metoden.
- Der er ansat 151 dagplejer og er er indmeldt 559 børn. Der er i nogle områder
en svag stigning i antallet af børn, hvilket har betydet stillingsopslag bl.a. i.
Hobro området.
- Efterårets kurser er: første hjælp, grunduddannelse, Læse/skrive kursus,
neuropædagogik, mindfullness, samt ICPD. Hovedparten af kurserne er
medarbejdere som selv har et ønske om at dygtiggøre sig.
- Som en del af kommunens arbejde med at opfylde Sundhedsstyrelsens
sundhedspakker, skal en revision af Mad og måltidspolitikken revideres. Her
anbefales at forældrebestyrelsen stiller med en repræsentant i arbejdsgruppen,
som skal i gang i efteråret.
5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt som bilag til dagsorden.
Bente orienterer om budget fasen i byrådet og evt. konsekvenser af for dagplejen.
Forbrugsoversigten blev taget til efterretning.
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En af forældrene stiller spørgsmål til, at hun kan af økonomiudvalgets dagsorden
kan se at en stor gruppe ledere fra skole, familie og dagtilbud samt politikere skal
på studietur til Canada, når der en besparelser i vente på de kommunale budgetter
generelt i vente.
Studiet har til formål at styrke det fælles tværfaglige samarbejde på
udvalgsområdet, for at kunne løse den kommunale opgave bedre frem over med at
fremme børnenes udvikling, læring og trivsel bedre.
6. Opfølgning på dialogmøde med udvalget for børn og familie d. 14. juni
Forældrebestyrelsen var meget tilfreds med indhold og dialogen med udvalget på
dialogmødet i juni. De oplever, at politikerne er meget interesserede i indholdet og
forskellige perspektiver på Dagplejens arbejde og de sammen med de engagerede
medarbejdere kan få sat dagplejens faglighed på kommune/”Danmarkskortet”
7. General forsamling d.. 6. oktober på Tradium Hobro.
Bestyrelsen skal drøfte bla:
Indhold af dagsorden, indkaldelse mv.
Hvordan vi kan gøre mange interesserede i at komme og deltage i
generalforsamlingen?
Hvordan gør vi det attraktivt at blive bestyrelsesmedlem og får kandidater
Dagsorden : Beretning, FAQ – mens der tælles op. Valg og oplæg ved Christina
Tatarczuk
Indkaldelsen laves så den kommer i papir til alle forældre via dagplejerne. Bente
laver oplæg til folder og den sendes til gennemsyn i bestyrelsen inden den sendes
ud. Den skal gøres interessant ved billeder mv.
Der skal gøres brug af Facebook med reklame for aftenen og gøre opmærksom på
at det gerne må deles og gøre brug af pressemeddelse og evt kommunens
hjemmeside.
Vi søger at der serveres kaffe og æblekage til de fremmødte.
Karen er på valg bland medarbejderne.
Christina og Birgit er ikke på valg. Jeanette overvejer om hun genopstiller.
8. Handleplan for it – og digitalisering
Den vedtagne handleplan for it og digitalisering drøftes på bestyrlsens møde.
Vedlagt som bilag.
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Bestyrelsen drøftede på baggrund af den vedtagen handleplan elementer, der skal
indgå i Dagplejens handleplan vedr. håndtering af IT med børn, forældre. Bente
laver oplæg til den kommende bestyrelse til behandling.
9. Lukket møde
Intet til dette punkt
10. Eventuelt
Birgit har undersøgt om der er mulighed for at søge fonde til El-cykler. Hun har
fundet EL-ro fond, som kunne være et muligt sted at søge. Den dækker det gamle
Elro område. Susanne og Kirsten vil nøjere undersøger lokale ideer og ønsker i
Mariager/Assens
11. Næste møde 6. oktober kl. 18.30 på Tradium Hobro
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