Referat Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 25. august 2020 kl. 19.00
Deltagere: Mette, Mette, Tania, Bente L, Maiken, Susanne, Kirstine, Bente F.
Afbud: Pia, Sannie, Charlotte, Jeanette, Vivi, Kirsten, Heidi, Linette,Trine
Mini film / oplæg til
forældrebestyrelses valget
Der er aftalt at der skal laves en lille film
med opfodring til at deltage i mødet d.
25. august.
Vi starter med det, mens der stadig er
lyst udenfor.
1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen blev enige om hvilke temaer filmen skulle
have. Den blev optaget og skal på facebook og
FAMLY, når den skriftlige invitation er lagt på
FAMLY.

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden

Mette siger, at det er hendes sidste møde, da hendes
barn går ud af dagplejen snart.
Mette takkes for hendes indsats som formand.

4. Nyt fra kontoret

Corona- smitte, symptomer på sygdom,
forholdsregler, rengøring og meget mere fylder rigtig
for alle ansatte. Der er kommet nye retningslinjer fra
sundhedsstyrelsen d. 25. aug.
Udvalget for børn og familie har vedtaget ny
styrelsesvedtægt for dagtilbudene. Vedhæftet som
bilag til dagsorden
Der er pr. 1. september 134 dagplejere og indmeldt
knap 500 børn. Der starter nye medarbejdere i
Mariager, Hobro og Onsild pr. 1 oktober. Der er
stillingsopslag i Arden til 1. november. Rekruttering
forsøger vi os med et åbent hus arrangement for at
trække eventuelle interesserede til af den vej.
2 temadage holdes med fokus på tilsyn i september for
dagplejepædagoger.
Legestuelokaler: Vi er i dialog med Onsild børnehus
om mulig legestue etablering, der er lagt nyt gulv i
Hadsund over sommeren.
Det er ikke aftalt endnu, hvordan genåbning af
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legestuerne bliver. Grupperne er kommet med deres
ideer til drøftelse i lokal MED.
AULA, som skal erstatte FAMLY i 2021. Der er i
kulissen gang i oplæring af centrale nøglepersoner. Der
indkøbes nye ipads til, hvor de ikke længere kan
opdatere til nyeste versioner, så de er klar, når vi
ibrugtage AULA.
Børneteaterfestivalen for alle børn i Mariagerfjord
kommune håber vi, kan afvikles for alle
dagplejebørnene.
D. 25. august er der kick-off seminar for de dagplejere,
der er udtrukket til forskningsprojektet Pædagogisk
Kvalitet i Dagplejen. Der er omdelt informations
materiale til de berørte forældre.
5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning

6. Forældremøde/generalforsamling
2020
Der er indgået aftale med følgende til
generalforsamling i Multisalen i Hobro
idrætscenter k. 19.00
1 fra Kulturskolen – navn ikke oplyst
endnu
Naturvejleder http://metteosland.dk
samt
Maj-Brith Fogh Kristensen

Mette, Kirstine og Maiken er ikke på valg i år.
Der skal vælges 3 forældre og 6 suppleanter.

Selvstændig ergoterapeut, massør og stimulastik
instruktør, Ergokrop og Stimulastik Hobro

Gerne sende filmen til Fjordavisen- se om de vil
bringe den som indslag på net avis.
Der laves hyppige opslag på FAMLY og Facebook for
at få mange forældre til at deltage. Også en stor
opfordring til medarbejderne om, at de også meget
gerne må komme og deltage, samt måske sammen
med forældregruppen.
Mette laver formandsberetning til mødet.
Vi mødes kl. 18.30.

7. Lukket møde
8. Eventuelt

Kontoret tager stemmesedler med og sørger for
optælling af tilmeldte.
Intet til dette punkt.
Bliver hjemmesiden løbende opdatereret med nye
medarbejdere? Ja den gør.
Er der krav om at man skal have udendørslegstøj? –
ikke krav men vi regner med, at alle har noget til
udeleg.
Hvornår kommer der informationer om juleperioden?
Det kommer ud umiddelbart efter Dagplejens lokal
MED møde d. 31. august
Side 2 af 3

Det kan være interessant at holde bestyrelsesmøder
rundt i de forskellige legestuer i det næste valgår.
Ledelsen præsenterer tanker om, at man på
kommende møder gerne vil have en drøftelse af
”synlig rengøring i Dagplejen” – forstået som
rengøring, mens børnene er der, hvad må man og må
man ikke, mens børnene er der? Bestyrelsen giver
udtryk for, at det en drøftelse man har forståelse for
og interesse i at tage på bestyrelsesplan.
9. Næste møde

Generalforsamlingen 21/9 kl. 19.00
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