Referat af Dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 26.
september 2018
Deltagere: Jeanette Boysen, Susanne Ravnborg, Ditte Lynnerup, Jennie Knudsen, Mette Søndergaard,
Helene Andersen, Pia Jensen, Lisbeth Hammer Sørensen, Bente Aarup Fogh

Afbud: Luise Sørensen, Bente Linnemann, Kirsten Nymark, Kristine Grønfeldt

1. Velkomst

Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Intet til dette punkt

4. Nyt fra kontoret

Der er pr. 1. november 2018 535 børn indmeldt i
dagplejen
pr. 1. november 147 dagplejere her af nogle på
uddannelse pædagog/PAU
En dagplejepædagog har opsagt sin stilling til 1.
november.
ICDP uddannelse af de første 5 hold kommet godt i
gang.
Sprog- vurderingsmateriale – test periode september
2018. omkring 100 børn vurderet med det nye
materiale.

5. Gennemgang af styrelsesvedtægt,
forretningsorden
Herunder tager vi en drøftelse af hvordan
vi håndterer situationen, at der ikke blev
valgt suppleanter

Lisbeth Hammer Sørensen er mødt op af interesse
og er interesseret i at være suppleant.
Det aftales, at formanden sender en opfordring til
alle forældre på FAMLY til at melde sig som
suppleant.

Vedlagt som bilag
6. Valg af formand og næstformand

Formand: Pia Jensen
Næstformand: Mette Zander Søndergaard

7. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning

8. Evaluering af forældremøde d. 17.
september 2018

Formandens beretning gav god mening, men det
kunne have været dejligt, hvis der havde været mere
tid til drøftelse blandt forældrene.
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Lola Jensen lavede et godt oplæg om et meget
relevant emne.
Der var flere deltagere, der ikke havde børn i
Dagplejen, der deltog. Det overvejes om der skal
laves billetter til gæster en anden gang.
Der var ca. 130 deltagere, hvor ca. 1/3 var
dagplejere. Det er stadig potentiale for at et større
deltager antal.
Bestyrelsen har det på som punk til næste møde,
hvem mulig oplægsholder til efteråret 2019
generalforsamlingen.
9. Dilemma – Henvendelse fra en
legestuegruppe
Dilemma.
Ved arrangementer som vi dagplejere laver, kan nogle
arrangementerne forgå sådan, at der skal bruges bus
eller andet kørsel til at komme hen til det vi har
arrangeret. Hvis der så er forældre der siger nej til sit
barn må komme med og turen, men de andre forældre
har sagt god for det, må dagplejeren så tilbyde
gæstedagpleje til det barn der ikke må komme med.
Der følger også det med at de andre forældre bliver
utilfredse over, at deres barn ikke kan komme med,
fordi dagplejeren er nød til at blive hjemme, så uanset
hvordan vi vil gøre det, er det nogle forældre der bliver
utilfredse. Hvad tænker MED om dette, har I forslag til
hvad vi skal gøre. Det her går også udover vores
arbejdsklima (utilfredse forældre) og unødige
diskussioner mellem kollegaer. Er det noget for
forældrebestyrelsen at debattere.

Bestyrelsen behandler dilemmaet

Forældrebestyrelsen ser dilemmaet mellem individets
behov og forældres ønsker om sikkerhed og
Dagplejens arbejde med at give børnene mange
artede oplevelser i forbindelse med
læreplansarbejdet.
Bestyrelsen mener at det påhviler dagplejerne at have
meget tydelige og tidlig planlægning for at orientere
forældrene om det forestående arrangement.
Dagplejeren skal hver gang vurdere om
arrangementet har faglig relevans for dennes
børnegruppe fx ud fra alders gruppens
sammensætning. Vurderingen gælder også for
medarbejderne i legestuegrupperne fx om en eller
flere skal blive i hjemme.
Dagplejeren skal indgå i en åben dialog med
forældrene om den forstående aktivitet.
- Hvis der måtte være forældre som fx af
sikkerheds hensyn ikke ønsker bus transport,
kan man fx undersøge om familien:
- selv har mulighed for at køre eget barn og
deltage
- eller alternativt kan få en anden til at køre
barnet
- eller man ønsker at holde barnet hjemme eller
evt. gæstedagpleje
Bestyrelsen opfordrer til, at man benytter de
individuelle og gruppens profiler på hjemmesiden til
at beskrive om man arrangerer årlige fx bus og
togture. Mange forældre læser alle profiler i et lokal
område og har så muligheden for at ønske ud fra de
aktuelle beskrivelser.
Samtidig opfodrer den enkelte dagplejer også til at
fortælle om det på opstartsmøderne.
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10. Bestyrelsen skal udpege
forældrerepræsentant til
arbejdsgruppe der skal udarbejde ny
læreplan for Dagplejen

Pia Jensen deltager i arbejdsgruppen

Tids og handleplan vedhæftet
11. Bestyrelsen skal udpege
forældrerepræsentant til
arbejdsgruppe der skal udarbejde
retningslinjer for samarbejde om
brobygning
Første møde 25. oktober kl. 15.30-17.00

Ditte Lynnerup deltager i arbejdsgruppen

12. Fastsættelse af mødedatoer for
dagpleje bestyrelsens møder for det
kommende år.

4. december
24 januar
8. april
11. juni
21. august

13. Lukket møde

Intet til dette punkt

14. Eventuelt

Dagplejens profiler på hjemmesiden er meget
forskellige. Det aftales at sættes på som punkt til
næste møde, med forældres input til hvad der kan
være vigtigt, der står i profilen.

15. Næste møde

4. december kl. 19.00 i Mariager på Rådhuset.
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