Dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 8. april 2019
Deltagere: Mette, Marianne, Luise, Bente L, Jeanette, Rasmus, Kristine, Jennie, Helene A, Bente F

Afbud: Susanne, Kirsten, Chalotte, Lisbeth H, Pia J, Daniel, Helene
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Punkter fra sidst er sat på dagsorden til dette møde

3. Nyt fra formanden

Pia Jensen, formand er udtrådt af bestyrelsen, derfor ikke
noget til dette pkt.

4. Valg af formand og
næstformand

Ingen i bestyrelsen ønsker umiddelbart at blive valget til
formand, derfor udsættes punktet til næste ordinære møde.

5. Nyt fra kontoret

 Mathias Knude er konstitueret som ny fagchef for
dagtilbud fra. 1. april.
 Der blev afholdt læringsdialog d. 28. marts 2019
indhold: Kvalitets rapport, sundhedsprofil, læreplaner
mn, desværre var der ingen forældre, der kunne
deltage.
 Der afholdes dialogmøde med det politiske udvalg
sammen med de øvrige dagtilbud d.20/5 Temaer fra
bestyrelsen, legestue, forældreinddragelse og kloge
investeringer for de mindste børn.
 Arbejdsgruppe i gang med at se på forslag til politisk
behandling omhandlende evt. ændringer på ledelse eller
administration på skole, dagtilbud og familie. Bente
Fogh repræsenterer Dagplejen i arbejdsgruppen.
Informationsskrivelse sendes til bestyrelsen, når den er
klar fra projektgruppen.
 Der er lavet aftale med foredragsholder Sofie Münster
d. 16. september og Hobro hallens multisal er
reserveret.
 Der skal igen i år peges på 1 % besparelse så
udvalget/byrådet har et sparekatalog at prioritere
imellem.
 Mariagerfjord kommunes dagtilbud deltager i et projekt
Trivsel i Dagtilbud, som skal arbejde på en tidlig
indsats for børn i udsatte positioner. Der startes op
med undervisning for de udvalgte dagplejere og alle
dagplejepædagoger på 3 kursusgange med start i juni
19. projektet kører frem til 2022.
 Der holdes personalemøde 5. juni med tema om
styrkede læreplan og oplæg af hjerneforsker Kjeld
Fredens.
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6. Pædagogiske principper
Dagplejens bestyrelse skal jf
dagtilbudsloven udarbejde
pædagogiske principper for at
arbejdet i dagtilbuddet. I
forbindelse med udarbejdelse af
en styrket læreplan er det aktuelt
at bestyrelsen tager en drøftelse.
Det reviderede udkast sendes
med dagsorden til godkendelse.

Bestyrelsen vedtager de pædagogiske principper.
De offentliggøres på hjemmesiden samt indgår i den styrkede
læreplan

7. Den styrkede pædagogiske
læreplan
En arbejdsgruppe bestående af
medarbejdere, forældre og
ledelse har udarbejdet forslag til
en styrket pædagogisk læreplan
for Dagplejen.
Forslaget har været til høring i
Lokal MED og fremsendes
hermed til høring i
forældrebestyrelsen.
Vedlagt som bilag.

Bestyrelsen godkender den styrkede læreplan for Dagplejen.

8. Høring om særlige dagtilbud
Vedlagt bilag

Taget til efterretning uden kommentarer

9. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt

Taget til efterretning

10. Lukket møde

Intet til dette punkt

11. Eventuelt

Intet til dette punkt

12. Næste møde

Bestyrelsen har under punktet en drøftelse af, hvordan man
kan arbejde med videndeling på tværs af dagplejerne. Målet at
få inspiration af andres lærings processer for børnene.

20. maj dialogmøde med udvalget for børn og familie
Der kommer tid, sted og dagsorden senere
Den 11. juni næste ordinære møde, Luise afbud
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