Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde mandag d. 31.
oktober 2016
Deltagere: Marina Buldakova, Christina Dejer, Mette Bugge Petersen, Jytte Kristensen, Birgit Alminde, Susanne
Ravnborg, Jeanette Barett, Trine Anthonsen, Luise Sørensen, Jonna Hansen, Karen Nielsen, Sofie Andersen, Bente
Fogh
Afbud: Toke Larsen, Martin Bitsch, Kirsten Nymark

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Opfølgning fra sidste møde
Punkt om digitalisering medtages til næste møde
4. Styrelsesvedtægt og forretningsorden
Gennemgået på mødet
5. Valg af formand og næstformand
Formand: Jeannette Barrett
Næstformand: Trine Anthonsen
6. Nyt fra formanden
Intet til dette punkt.
7. Nyt fra kontoret
Der er indmeldt 576 børn i november og der er 152 dagplejere med tilhørende
dagplejepædagoger.
Der afholder grundkursus for nye dagplejere i samarbejde med andre kommuner i
november.
Fokus på kommende personalemøder er: Læring, læreplaner og dokumentation,
samt motorik og sprog.
Screening af alle medarbejdere: Ord, tal og it - projekt i samarbejde med FOA,
Screening foregår i legestuerne og personalet afløses af TR/AMR og pædagoger.
Der tilbydes i det nye år kursus til dem, som har behov for det.
Politiske målsætninger for 2017 – arbejde med styrkelse af de proffessionelle
læringsfællesskaber og sprogindsats i alderen 0-4 år.
8. Evaluering af forældremødet
Dejligt at der kom mange til mødet og mange gerne ville stille op til bestyrelsen.
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Det er vigtigt, at der bliver holdt et spændende oplæg, som kan gøre det attraktivt
at komme og være med.
Det kunne ønskes oplæg motorik, sprog og leg, sanseleg og det emotionelle sprog
og udelege og legeuniverset og nærvær og om at være rollemodel, som forældre
gerne være inddraget i barnets læring
Vi fastsætter mulige foredragsholdere til næste møde.
9. Økonomi
Dagpleje 2017
Der budgetteres med ca. 180 dagplejere og 624 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i
forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Den gennemsnitlige
budgetterede lønudgift udgør således 400.000 kr. Dagplejen er ikke tilført økonomi for
flygtningebørn.
Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres
Dagplejenslønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.

Gennemgået og taget til efterretning
10. Mad og måltidspolitik
Dagplejens mad og måltidspolitik er under revision. Der er nedsat en
arbejdsgruppe bestående af 4 dagplejere, 1 dagplejepædagog, dagplejens souschef,
samt en fagkonsulent Det ønskes repræsentation fra forældrebestyrelsen. Første
møde afholdes 3. november.
Se mad og måltidspolitikken her: http://www.mariagerfjord.dk/Dagplejen/Barn-iDagplejen
Økologi kan være et fokus område der skal synliggøres i mad og måltidspolitikken,
fx gøre mere opmærksom på det på kommunens hjemmeside.
Bestyrelsen kan ikke stille med en repræsentant til arbejdsgruppen.
.
11. Dokumentation – nedsættelse af arbejdsgruppe
Byrådet vedtog i forbindelse af budget 2017 at der skal nedsættes en arbejdsgruppe
til at se nærmere på dokumentation i Dagplejen.
Nedenstående er teksten fra byrådsbeslutningen.
Udvalget for Børn og Familie
0-2 års området, Dagplejen. Under overskriften ”Væk med overflødig dokumentation og
mere tid til børnene” nedsættes en arbejdsgruppe bestående af forældrebestyrelsen,
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repræsentanter for dagplejere og dagplejepædagoger samt dagplejeledelsen for at skabe
mere frirum til tid med børnene.
Bestyrelsen udpeger repræsentant/er til arbejdsgruppen.
Trine, Mette og Sofie vil gerne være med i arbejdsgruppen.

12. Planlægning af bestyrelsens kommende møde
Følgende datoer er forslag:
Tirsdag d. 29. november
Onsdag d. 8. februar
Torsdag d. 6. april
Maj/juni dialogmøde
Mandag d. 21. august
13. Lukket møde
Intet til dette pkt
14. Eventuelt
Intet til dette pkt
Dagplejen er i gang med at undersøge om fonde til el-christiania cykler ved Elrofonden og friluftsrådet. Det undersøges om man som privat person kan søge til elchristiania cykel.
15. Næste møde
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