Referat af dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 23. august 2018
Deltagere: Luise, Susanne, Jennie, Jeanette, Trine, Bente
Afbud: Mette

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Der har været afholdt dialogmøde om
kvalitetsrapporten for alle for bestyrelser. Bestyrelsen
har ikke til været tilfreds med formen på det afholdte
dialogmøde.

3. Nyt fra formanden

Intet til dette punkt.

4. Nyt fra kontoret

Projekt i Assens om en fælles styrket indsats på
børnene sproglige udvikling i dagtilbud og skole,
Dagplejen bliver inddraget i udviklingsarbejdet
Læringsdialog d. 28.marts 2019 med forvaltningen
med 1-2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen
Nye dagtilbudslov giver nye muligheder for forældre
om kombinationstilbud og deltidspladser for
forældre på barsel. Regler herfor bliver at finde på
kommunens hjemmeside
Dagplejen deltager i det testning af et digitalt
sprogvurderingsmateriale for børn omkring 2 år. Der
er for de berørte børn og forældre indhentet
samtykke til vurderingerne. Mini projektet afvikles i
september måned.

5. Økonomi
Vedlagt forbrugsoversigt til orientering.

6. Forældre inddragelse - nye typer af
møder
Kontoret forslag:
Forsøg med mini forældremøder i
legestuerne i tidsrummet kl. 15.45-16.15 i
enkelte legestuer. Tema for
forældremøderne : Sproglig udvikling v.

Bente orienterede om at der ventes store kommunale
besparelser på 123 millioner og at ingen områder kan
forventet at undgå besparelser.
Taget til efterretning
Bestyrelsen bakker op om kontorets forslag om mini
forældremøder.
Det giver god mening at der startes i Assens
området, hvor der i forvejen er særligt fokus på
sproglig udvikling.
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sprog pædagog Jenny Blæsbjerg
7. Forældremøde d. 17. september 2018
Mødet afholdes i Hobro hallen med Lola
Jensen, som oplægsholder med emnet:

Indkalde laves på FAMLY og ligeså tilmelding.
Ingen forældre fra bestyrelsen genopstiller, så der
skal vælges helt nye repræsentanter.
Der kan løbende laves opslag på FAMLY om at
overveje om man vil være kandidat til bestyrelsen.

Hvem bestemmer hjemme hos jer?
Indkaldelsesprocedurer, invitation og
praktisk tilrettelæggelse af mødet, samt en
gennemgang hvem der er på valg
8. Dilemma – Henvendelse fra en
legestuegruppe

Punktet er udsat til næste møde

Dilemma.
Ved arrangementer som vi dagplejere laver, kan nogle
arrangementerne forgå sådan, at der skal bruges bus
eller andet kørsel til at komme hen til det vi har
arrangeret. Hvis der så er forældre der siger nej til sit
barn må komme med og turen, men de andre forældre
har sagt god for det, må dagplejeren så tilbyde
gæstedagpleje til det barn der ikke må komme med.
Der følger også det med at de andre forældre bliver
utilfredse over, at deres barn ikke kan komme med,
fordi dagplejeren er nød til at blive hjemme, så uanset
hvordan vi vil gøre det, er det nogle forældre der bliver
utilfredse. Hvad tænker MED om dette, har I forslag til
hvad vi skal gøre. Det her går også udover vores
arbejdsklima (utilfredse forældre) og unødige
diskussioner mellem kollegaer. Er det noget for
forældrebestyrelsen at debattere.

Bestyrelsen behandler dilemmaet
9. Lukket møde

Intet til dette punkt

10. Eventuelt

Intet til dette punkt

11. Næste møde

17. september – Bestyrelsen mødes kl. 18.00 inden
generalforsamling.
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