Referat Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 26. november 2019
Deltagere: Mette Jensen, Pia Juncher, Mette Zander Søndergaard, Tania Norlen, Helene Andersen,
Maiken Høegh Pedersen, Debbie Rosenkrantz de Neergaard, Heidi Erritsø, Vivi Bartholomæussen,
Bente Linnemann, Susanne Ravnborg, Jeanette Boysen

Afbud: Kristine Grønfeldt, Charlotte Jakobsen, Vivi Bartholomæussen, Linette Bøgh, Jennie Knudsen,
Sannie Holm, Trine Leth Sørensen, Amalie Petersen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Punkter fra sidst er videreført til dagsorden

3. Nyt fra formanden

Intet til dette punkt

4. Nyt fra kontoret

 Dagplejen har pt et meget højt sygefravær
med mange langtidssyge fx med brækkede
ben, operationer mm
 Juleplanlægningen er i fuld gang. Der er
foreløbig meget få børn med behov for
pasning d. 23, 27, og 30 december
 Berit Vinther starter som ny fagchef for
dagtilbud og skole 1. december 2019
 Eventuelle
strukturændringer
på
dagtilbudsområdet behandles november
måned i økonomiudvalg og byråd.
 Der har været holdt APV dialog med alle
legestuegrupper i perioden september –
november 2019. Der er mange ønsker til det
fysiske arbejdsmiljø, som primært retter sig
mod legestueforhold. Der bliver en
opsamling, da vi ikke forventer at
økonomiske at kunne klare det i det
nuværende budget.
 Vi er i sidste fase af forhandling med FOA og
en ny forhåndsaftale for dagplejerne om
forskellige tillæg.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning

6. Forældremøde/generalforsamling
2020

Bestyrelsen ønsker en mere dynamisk oplevelse ved
den kommende generalforsamling.
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Hvilken foredragsholder ønskes til
det?

7. Projekt ”Sammen om børnene”
Mariagerfjord Dagpleje har givet
tilsagn om at være interesseret i at
deltage i de fokusgruppe interview
som projektet vil indsamle. Det
forventes at være i uge 3-4 en gang af
et par timer.
Der skal bruges seks repræsentanter fra hhv.
personalet, forældre og forældrebestyrelsen

Der undersøges fx oplæg v. Lise Vandborg, lokal
naturvejleder, bibliotekerne, måske oprette en
videns/idebank med gode tur forslag fra
lokalområderne
BF undersøger mulighederne til næste møde
Deltagere fra bestyrelsen:
Maiken og Kristine
Andre forældre
Maiken mener hun kender en som vil deltage og
Jeanette hører i blandt forældrene om der kunne
være interesse. Heidi er back up, hvis det ikke er
muligt.
Medarbejdere: en medarbejder fra Lokal MED og
pædagogisk leder Gitte B. Kristensen

8. Ledelsen har et ønske om Dagplejen
lukkes en enkelt hel dag, med det
formål at holde en kursusdag for alle
ansatte i Dagplejen.
Forældrebestyrelsen drøfter om der er
opbakning til forslaget og om det skal
fremsendes til Udvalget for børn og
familie.

Forældrebestyrelsen er åbne for at imødekomme
ledelsens ønske, men samtidig ønsker at ledelsen
undersøger forskellige muligheder for at tilbyde
gæstepleje, for de forældre, som ikke kan være
behjælpelig med at passe børnene selv. Alternativt
kan man undersøge om der kan laves
”forældrepasning” fx i legestuelokaler.
Punktet genoptages på næste møde

9. Lukket møde

Intet til dette punkt.

10. Eventuelt

Spørgsmål:
 Hvornår skal dagplejerne ønske sommerferie?
Det gør de inden 1. marts og hvis deres
ferieplan kan dække pasningsbehovet i
området, godkendes den til 1. april
 Har det været mulighed for at dagplejerne har
kunnet få hjælp til børnepasning ved fx.
lægetjek?
Ja det har vi kunnet gøre i et vist omfang,
men der kommer nye fælles kommunale
vedtagne retningslinjer for tjenestefrihed fra
1. januar 2020
 Er man opmærksom på brug af hjælpemidler
fx skamler, stiger mm ved dagplejerne?
Det har i mange år været højt prioriteret at
have de fornødne hjælpemidler til dagplejerne
for at reducere løft mm. Ny dagplejere får
introduceret løfteinstruktion og hvilke
hjælpemidler der findes for at lette arbejdet.
APVén har afdækket, at der er meget få som
mangler hjælpemidler.
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11. Næste møde

29. januar
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