Referat Dagplejens forældrebestyrelsesmøde 25. marts kl. 19.00 mødet holdes
som web-møde.
Deltagere: Tania, Bente L, Anne Mette, Jeanette, Laura, Susanne R, Lene, Maiken, Bente F
Afbud: Maria, Camilla, Vivi, Kristine, Mette, Simona, Tine
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Intet til dette punkt

3. Nyt fra formanden
Det er Maikens sidste møde og der skal
derfor vælges en ny formand, som skal
tiltræde, når Maiken stopper.

Kristine som formand fra. 1 juni, da hun er
næstformand

4. Nyt fra kontoret

Pasningskapacitet i Arden jf sidste møde. Udvalget
for børn og familie valgte af gøre de midlertidige
vuggestuepladser permanente.
Der er pt indmeldt 508 børn. Der er ansættes nye
medarbejdere til: nye stillinger i Arden, Hørby,
Hvilsom og et barselsvikariat i Onsild.
Vi har heldigvis stadig få tilfælde af COVID-19 i
dagplejen, pt har ingen dagplejere været smittet.
Der har siden 11. marts været tilbud om covid test af
dagplejerne i eget hjem, derforuden er der indgået
aftale med de faglige organisationer om honorering
af COVID test udenfor arbejdstid.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

Dagplejens budget er fastsat efter forventet
gennemsnitlig indmeldte børn på 515 pladser.
Der er overført 916.00 kr. fra 2020 til dette
årsbudget. Hvilket er en mindre overførsel end det
foregående år.

6. Forældremøde i efteråret 2021

Der er indgået aftale med Peter Mygind om foredrag
i forbindelse med generalforsamlingen d. 4. oktober
2021. Der er indgået aftale om at arrangementet
afholdes i Hobro hallens lokaler.

Bente er i dialog med Peter Mygind om
dato. Generalforsamlingen bliver først i
oktober.
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7. Visitationsreglerne.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af
gældende visitationsregler blandt andet
med fokus på, hvorfor vuggestuebørn har
fortrinsret til børnehavepladserne.
forældre kan føle sig presset til at sige ja til
vuggestueplads med et skift fra en
dagplejer man er glad for, for at sikre en
børnehaveplads et bestemt sted.
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.
Visitationsregler vedlagt som bilag

Bestyrelsen drøftede de nuværende visitationsregler
og ønsker at sende noget til politikerne med ønske
ændringer i forhold til at ligestille dagplejebørn med
børn i de alders integrerede institutioner i forhold til
adgang til børnehavepladser.
De nuværende regler opleves at både medarbejdere
og forældre, som at de forfordeler vuggestuebørnene
i de aldersintegrerede institutioner. Derfor er der
flere forældre, der siger ja til en vuggestueplads kort
før børnehavestart for at sikre sig en plads i en
bestemt børnehave, til trods for at de gerne havde
forblevet i det lille trygge dagplejemiljø fra til
børnehavestart.
Dagplejen er et kvalitets pasningstilbud i lighed med
vuggestuerne, hvorfor dagplejebørnene ønskes
ligestillet gennem en ændring i visitationsreglerne.
Bestyrelsen nedsætter en ”skrivegruppe” bestående
af Maiken, Jeanette og Anne Mette, som udformer et
brev til Udvalget for børn og familie. Inden brevet
sendes til udvalget kommer til det kommentering hos
bestyrelsens medlemmer.

8 Lukket møde

Intet til dette punkt

9 Eventuelt

Intet til dette punkt

10 Næste møde

7 Juni 2021. der kan komme på tale af
fremrykke mødet i august afhængig af de
politiske drøftelser om budget 2022
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