Referat Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 8. juni 2020
Deltagere: Mette, Mette, Maiken, Charlotte, Vivi, Kirstine, Jeanette, Susanne, Bente
Afbud: Tania
Suppleanter og deltagere uden stemmeret er ikke inviteret til mødet pga deltager antallet ikke må
overstige myndighedernes anbefalede antal.
1. Godkendelse af dagsorden

godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Punkterne er sat på denne dagsorden

3. Nyt fra formanden

Pia Juncker er udtrådt af bestyrelsen, da hendes barn
er stoppet.

4. Nyt fra kontoret

Møde om kvalitets rapport er udsat til efteråret. Der
kommer en invitation med fagchefen og ledelsen samt
forældrebestyrelses formanden. Det bliver punkt til
næste bestyrelsesmøde. Tematikker er
Trivsel/ensomhed, sprog og læsning samt science.
Den pædagogiske læreplan skal revideres senest ved
årets udgang. Arbejdsgruppen, som var med til at
udarbejde de første udkast samles første gang d.15.
juni. I den arbejdsgruppe var der en repræsentant for
forældrebestyrelsen. Hvis der er interesse er man
meget velkommen til at deltage den møde række, der
kommer.
Juni måned 501 børn indmeldt, 137 dagplejere
Ledig dagplejepædagogstilling på 30 timer besat til 1.
august
Ledige stillinger i : Assens, Hobro, Hørby og Arden
Forskningsprojekt Pædagogisk kvalitet i Dagplejen er i
gang sat med en evaluering af læringsmiljøet hos
dagplejere. Der sker lodtrækning til august. Vi
forventer at vi får 7 grupper med i det 2 årige projekt.
4 fokus områder er: prioritering af sprog,
kommunikativ læsning, omsorg og leg.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Taget til efterretning.
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6. Fælles kursusdag for alle ansatte i
Dagplejen den anden fredag i
november
Udvalget for børn og familie har givet
positivt tilsagn om at Dagplejen en gang
årligt må holde en fælles kursusdag.
Bestyrelsen skal drøfte, hvordan vi sikre
den bedste/fornødne information til
forældrene om temadagen.

Oplægsholder bliver Rikke Yde, som holder oplæg om
tilknytningens betydning for barnets udvikling.

7. Forældremøde/generalforsamling
2020

Det kan ikke blive oplæg med Lise og nybyggerne
grundet graviditet.
Bente arbejder videre med følgende mulig
stadeholdere til forældremødet.

Kontoret har endnu ikke lavet konkrete
aftale med aktører til forældremødet,
grundet coronasituationen

Vigtig med tidlig information til forældrene på
FAMLY.
Der skal komme en påmindelse til forældrene ca 1½
mdr. før kursusdagen.
Der skal laves en lukkedag i dagplejens kalender samt
vigtigt at der informeres herom på opstartsmøderne.
Aftale om gæstepleje i vuggestuerne står stadig ved
magt.

Kulturskolen.
Bubbles om motorik
Motorik – fx Stimulastik
Forældre/barn gymnastik
Grønne spirer eller naturvejleder lokal
Dato for arrangementet kommer hurtigt muligt på
FAMLY.
Det skal igen i år laves en video til forældrene for at
opfordre dem til at deltage i generalforsamlingen.
Foreløbig aftale er d. 17. august kl. 16. på Mariager
Rådhus, nærmere information følger.

8. AULA på dagtilbud
Mariagerfjord dagtilbud skal til at
anvende AULA som kommunikations
platform. forventet ibrugtagning ultimo
2020.

Ønsker til AULA:
Dokumenter – fælles
Lønindberetning
Tjek ind /ud, sovetider ikke behov for at bleskift er på
som en ”skal” ting. Fx gerne en special ”bjælke” med
børnenes behov.
Vi tager en drøftelse om, hvad der vil
Kontakter: dagplejerens telefonnumre, fremgå af
være ideelt for forældre og medarbejdere AULA tilgængeligt for forældre.
at man kan anvende en
kommunikationsplatform til, når den
Bestyrelsen gerne have en gruppe, til referater,
skal understøtte den daglige
mødedatoer mm
kommunikation om barnet, om forhold Nyhedsbreve
i Dagplejen, bestyrelsen og meget mere. Behov for kalender med overblik med lukkedage, ferie
mm.
Der skal være mulighed for at ”tagge” billeder på
telefon, så man kan gemme.
Eget barns fremmøde –samt stamkort om fx allergier,
så man kan dele med gæsteplejer i anden gruppe.
Få klik og overskuelighed er vigtig for den vigtige
information gerne et ”facebook” agtigt flow i
informationerne.
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Gode overgange – fx sundhedsplejen kan komme på
9. Opsamling i forhold til
coronaperioden
Der ønskes en drøftelse af håndteringen
af nedlukning, genåbning samt
kommunikation med forældre.

Bestyrelsen roser dagplejen og dagplejerne på
håndteringen både under nødpasning og genåbningen.
Det har været godt informationsniveau på alle plan og
godt at det har været på flere sprog.
Dejligt at så meget har kunnet være udenfor i perioden
og det har også givet en god ro ved afhentningerne.
Dagplejerne må gerne være tydelige med, hvornår de
går i gang med dagens aktiviteter.
Der har været et velfungerende forældresamarbejde i
corona perioden.
Bestyrelsen ønsker at bevare følgende efter en
normalisering i forhold til corona.
- Vigtig at alle hjælpes ad med at fastholde en høj
grad af hygiejne for at minimere smitterisiko
generelt.
- Bevare håndsprit ude
- At forældrene har ansvar for at tørre
barnevogns håndtag af inden den sættes i
dagplejen.
- Skift af sengetøj påhviler forældre at gøre hver
uge og medbringe noget at skifte med
- Forældre sikre rene tasker og barnevognsseler,
rent tøj og rent skiftetøj
-

Hvis myndigheder ikke fremkommer med
retningslinjer og rengøring af legetøj, anbefaler
bestyrelsen minimum en ugentlig rengøring og
gerne fortsætte med den reducerede mængde
legetøj.

-

Korte afhentning og gerne tilrettelagt så man
ikke står oveni hinanden, så klare aftaler om
afhentningstiderne

-

Fælles fokus mellem forældre og medarbejder
om at sikre at syge børn ikke møder i
dagplejen, vi passer på hinanden.

-

Forældre skal være opmærksom på
smitterisiko, hvis deres barn er i pasning og
man selv er syg og man kommer og går i
dagplejehjemmene. Ekstra fokus på hygiejne
og afstand er påkrævet for at vise hinanden
hensyn.
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10. Lukket møde

Intet til dette punkt

11. Eventuelt

Tidlig indsats af talepædagogerne – en af
medarbejderne spørger om talepædagogerne stadig er
hjemsendte. Hvortil svaret er nej. Bente følger op med
leder af PPR for den tidlige indsats er stadig meget
vigtig. Råd og vejledning kan være en del af overgange
til børnehaverne.
Hvor tidligt meldes gæstepleje ud til sommerferien?
det gør den en uges tid før, da der kan ske ændringer
pga af visiteringer og sygdom.
Der gøres opmærksom på at legestuegrupperne ikke
hedder det samme på digitalpladsanvisning og
dagplejens hjemmeside.
Hvis der er medarbejdere med hyppigt fravær, hvad
sker der så? ledelsen handler i henhold til kommunens
sygedomspolitik, hvor der fx er samtaler med
medarbejderen om aftaler for at sikre et mere stabilt
fremmøde. I sin yderste konsekvens kan det medføre
afsked.
Ønsker man som forældre at få en anden plads fx
grundet meget fravær, skal man kontakte
dagplejekontoret på tlf. 97113276

12. Næste møde

25. august kl 19.00
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