Dagsorden Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 24. februar kl. 19.00 mødet
holdes som web-møde.
Deltagere: Tania, Jeanette, Anne-Mette, Maiken, Bente L, Bente F, Laura

Afbud: Tine, Marie, Susanne, Camilla, Kristine, Vivi, Charlotte, Mette, Fie, Simona
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Udsat til næste møde

4. Nyt fra kontoret

Udsat til næste møde

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Udsat til næste møde

6. Evaluering af den styrkede læreplan

Det glæder bestyrelsen at se hvilke temaer, der har
været arbejdet meget med i dagplejehjemmene. Det
Den pædagogiske læreplan skal evalueres genkender man fra egne dagplejere.
hver andet år.
Bestyrelsen er ærgerlige over at se, at der er
Dagplejen har evalueret læreplanen med
dagplejere, som ikke arbejder skriftligt og systematisk
inddragelse af alle medarbejdere.
med læreplansarbejdet. Det skal gøres bedre
En arbejdsgruppe bestående af dagplejere, fremadrettet.
dagplejepædagog og ledelse har
Medarbejderne udtrykker, at corona året 2020 har
udarbejdet evaluerings oplægget, som er
betydet, at det kan være svært at finde tiden til det
vedlagt som bilag.
systematiske skriftlige arbejde med læreplanen. Året
har også vanskeliggjort sparringen mellem
kollegaerne, hvor man før ofte søgte sparring i
legestueregi.
Bestyrelsen bakker op om anbefalingerne om et tæt
og samskabende samarbejde med forældrene om
børnenes udvikling og trivsel. Forældrene er vigtige
aktører for børnenes udvikling. Bestyrelsen mener at
der gerne må stilles krav til forældrene fx i om
omkring den sproglige udvikling.
Bestyrelsen er optaget af om hvilke faktorer der skal
arbejdes med i organisationen for at opnå målene, er
det mere uddannelse, merviden, inspiration osv.?

7. Høring om pasnings kapacitet i
Arden.
Anledning

Dagplejens bestyrelsen giver følgende høringssvar:
Dagplejens bestyrelse kan af materialet se at en
udvidelse af vuggestuekapaciteten i Arden området
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I Børne- og Familiedistrikt Arden er børnetallet
steget i 2020 og det gav et akut behov for
pasningspladser til de 0-2 årige børn i distriktet.
Derfor blev normeringen i Vuggestuen
Himmelblå i Arden midlertidigt ændret fra 24 til
33 pladser frem til sommeren 2021. Dette blev
administrativt besluttet for at kunne
imødekomme pasningsbehovet.
Befolkningsprognosen for Mariagerfjord
Kommune viser dog, at det nuværende
børnetal forventes at fortsætte i de kommende
år. For at kunne imødekomme dette skal
kapaciteten udvides i distriktet.
Udvalget besluttede på møde d. 12. januar at
sende model 2 i høring i forældrebestyrelserne i
Dagtilbudsdistrik Rold Skov og Dagplejen.

Se vedhæftede bilag med model 2

8. Forældremøde i efteråret 2021
Bestyrelsen ønsker foredrag med Peter
Mygind.
Bestyrelsen beslutter, hvilket foredrag det
skal være.
Her er link til temaer
https://petermygind.dk/index.php/foredrag/#menulink1

har været og er en forudsætning for at kunne dække
pasningsbehovet lokalt i supplement til dagplejens
kapacitet.
Bestyrelsen er glade for at se, at der i model 2 tænkes
i, at der skal være buffer pladser i vuggestuen. Det er
godt, at det ikke alene er dagplejen, der skal udvide
kapacitet ved et større børnetal i området enten ved
ansættelse af nye medarbejdere eller et stort antal 5.
barns placeringer i dagplejen. Der vil stadig være
muligt at etablere 5 børns pladser, som en del af en
fleksibel løsning i en kortere periode.
Bestyrelsen er uenige i model 2´s anbefaling i forhold
til, hvis der sker nedgang i børnetallet i området.
Dagplejens bestyrelse ønsker, at en nedgang i
børnetallet i Arden området deles mellem både
dagpleje og vuggestuen, så det ikke kun er dagplejen,
som skal reducere i deres medarbejder antal, men det
ligeså er vuggestuens kapacitet på de 30 pladser man
reducerer i.
Dagplejens bestyrelse udtaler, at det er vigtigt at
passe på dagplejens medarbejdere - også ved
nedgang i børnetallet.
Med det nuværende medarbejderantal i Dagplejen
har man en gruppestørrelse, der gør at
gæstedagplejen kan afholdes i området og den kan
bære mindre udsving i børnetallet både op og ned.

Arbejdsglæde og det gode liv – social ansvarlighed er vejen
frem
Det foredrag ønsker bestyrelsen til den kommende
generalforsamling.
Bente etablere en aftale i håbet om at man til
efteråret må samle et stort antal mennesker til
general forsamlingen

9. Lukket møde

Intet til dette punkt

10. Eventuelt

Der ønskes punkt til næste møde om
visitationsreglerne. Der ønskes blandt andet fokus på
hvorfor vuggestuebørn har fortrinsret til
børnehavepladserne, da det kan presse nogen til at
sige ja til vuggestueplads med et skift fra en dagplejer
man er glad for, for at sikre en børnehaveplads et
bestemt sted.
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11. Næste møde

Det er hårdt for både barn, forældre og dagplejer
med disse skift. Kunne man i stedet give dagpleje og
vuggestuebørn lige ret til opskrivning til børnehave ?
25. marts kl. 19. – forhåbentlig som et fysisk
møde med kage.
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