Referat af dagplejens forældrebestyrelsesmøde 11. januar
2017
Deltagere: Jeanette Barett, Birgit Krog Alminde, Christina Dejer,
Mette Bugge Petersen, Marina Buldokova, Sofie Andersen, Toke
Larsen, Karen Nielsen, Susanne Ravnborg, Jytte Kristensen, Bente
Linnemann, Luise Sørensen, Kirsten Nymark
Afbud: Anne Line Lauersen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde
Intet til dette punkt
3. Nyt fra formanden
4. Intet til dette punkt, andet end et godt nytår til alle.
5. Nyt fra kontoret
Ledelsen har fremsent evaluering af de politiske mål 2016 til forvaltningen.
Dagplejen er godt i gang med implemtering af det metoden i læreplanarbejdet fra
forskningsprojektet Fremtidens dagtilbud, som var det politiske mål. Det har været
en svær proces for mange, men de første erfaringer siger at øvelse gør mester og
man oplever godt læringsudbytte hos børnene
Varsling af afskedigelser i Assens og Mariager er desværre sket i uge 1 i 2017
grundet et meget lavt børnetal. Der er ansat 6 nye medarbejdere i henholdsvis
Hadsund, Onsild, Hadsund og Valsgaard med start januar 2017.
Der er indmeldt 572 børn i februar 2017 hos 153 ansatte i januar 2017.
6. Mad og måltidspolitik
En arbejdsgruppe bestående af dagplejere, dagplejepædagoger, en
dagtilbudskonsulent samt dagplejens pædagogiske leder har udarbejdet er forslag til
en revideret mad og måltidspoltik.
Mad og måltispolitikken har været behandlet på Dagplejens lokal MED i december
og fremsendes til bestyrelsen til behandling og godkendelse.
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Arbejdsgruppens forslag blev vedtaget og man er enige om at støtte anbefalingen
fra MED på implemeteringen i organisationen.
Den skal optrykkes som en pixibog og udleveres til alle nye forældre.
7. Planlægning af forældremøde
Det besluttes at bestyrelsen gerne vil have Connie Nissen til at holde et oplæg om
sansemotorik. Bente kontakter hende for at høre om hun har mulighed for det i
efteråret i forbindelse med generalforsamlingen.
8. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt for 2016 til orientering
Budget taget til efterretning. Årsgennemsnittet på børnetallet i 2016 var 574 børn.
Der ventes en overskud for 2016. Størrelsen er udkendt pt.
.
9. Dokumentations arbejdsgruppen
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, repræsentanter for dagplejere og dagplejepædagoger samt
dagplejeledelsen for at skabe mere frirum til tid med børnene.
Kort orientering på mødet fra arbejdsgruppens første møde i uge 1. Det var en spændende
og engageret arbejdsgruppe, der har holdt deres første møde. Næste møde holdes d. 25.
januar.
Processen ventes færdig til dialogmødet med udvalget for børn og familien i maj/juni 2017

10. Årsplan for dagplejen
Bente fremlægger årsplam for 2017

Årsplan for dagplejen
 Trivsels og ledelses evaluering for alle i organisationen. Der afholdes 8 aftenmøder
med dagplejerne samt et dialogmøde med det administrative personale og
dagplejepædagogerne.
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 ”Unødig dokumentation” arbejdsgruppe arbejder med byrådets opgave til
dagplejen. Arbejdet ventes færdig gjort i første halv år
 Børnekultur uge i uge 17
 Ansøgning om kulturprojekt i samarbejde med bibliotek, Kulturskolen og Kultur
og fritid og udviklingsprojekt i Mariager og Assens
 Opfølgning på sundhedspakkerne om bla. hygiejne og bevægelse
 Fokus på kompetence løft i forhold til de politiske mål om sproglig indsats i
alderen 0-5 år og læring for alle, professionelle læringsfællesskaber, ICDP og
forældreinddragelse. Samtidig en evaluering af vores nuværende praksis fx i brug af
TRAS og fokus på kvaliteten af realtionerne mellem dagplejer/barn i de daglige
rutiner.
 Kurser og uddannelser der understøtter de politiske mål fx ICPD uddannelse,
interne kursusdage om barnets sprogudvikling, proffessionelle lærings fællesskaber.
 Første hjælps kurser forår/efterår– grundudddannelse
 I gangsætte brug af digtal dialogisk værktøj til forældresamarbejde, Hjernen og
hjertet senest 1. august i de grupper, som ikke er i gang.
 Opfølgning på APV både hos dagplejere og administrationen.
 Evaluering af den nye måde at arbejde strukturet med læreplansarbejdet
 Kursus tilbud til de medarbejder der har behov jf screening i ord, tal og it, evt
etablering af it kursus.
 Evt samarbejdes projekt med bibliotek og kulturskole
11. Lukket møde
Intet til dette punkt
12. Eventuelt
Intet til dette punkt
13. Næste møde 6. april
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