10. marts 2016

Referat af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Torsdag, den 3.3.2016 kl. 18.30 – 21.00
Forældre: Ida Holst, Elena Nøhr Andersen, Helle Nørgaard, Margith Ingemann,
Trine Allesch og Tine Olsen
Dagplejere: Rikke og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Marianne Løjesbjerg
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden.
 Liste over bestyrelsens sammensætning.
Dagsorden godkendt med den tilføjelse at fremtidige møder starter først kl. 19.00

2. Referat af møde den 2. november 2015
 Referat vedlagt.
Godkendt

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
 Orientering om møder med de andre forældrebestyrelser
 Brugertilfredshedsundersøgelsen
 Anlægsbeskrivelse – Pulje til Bæredygtige børnetilbud
 L-Sam
 Dialogmøder
 SMS -dagplejemodul
 Ny leder af Dagplejen
Ida fortalte om mødet med de andre områdebestyrelser, mødet handlede
områdestyrelsesvedtægter for de nye områdebestyrelser og de kommende valg til bestyrelserne.
Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemgået, den viste at Dagplejen har en meget stor
tilfredshed med dagtilbuddet.
Marianne fortalte om L-Sam som er en er et kompetenceudviklingsforløb for alle ansatte i center
for dagtilbud. Målet er at fremme børns udvikling, læring, trivsel og inklusion. Der vil være
undervisning for dagplejerne om aften.
Forældrebestyrelsen er inviteret til dialogmøde med UBU den 18. april kl. 17.00 -19.30, hvor der
på dagsorden er følgende punkter: 1. kvalitet i dagtilbud – 2. dagtilbudsanlægsplan – 3. ny
kvalitetsrapport. Vi aftalte at mødes d, 4. april kl. 19.00 så vi kan drøfte dagsorden og selv finde
forslag til de 3 punkter.
Dagplejen tager et nyt sygemeldings system i brug i løbet af foråret, det betyder at ved
sygemelding om morgen, vil forældre og dagplejere, i stedet for at blive ringet op af
morgentelefonen, modtage en sms. Man skal svare tilbage via sms, der vil være en kode for ja og
en for nej, således at systemet ved om forældrene har accepteret pladsen og at dagplejerne har
fået besked om at de får gæstebarn. For at kunne bruge systemet skal alle forældre/dagplejere
accepterer at Dagplejen må sende dem en sms. Der vil blive sendt sedler ud i uge 10.

4. Dato og Foredragsholder til forældremødet

 Alle medlemmer bedes komme med forslag til emne eller foredragsholder. Der er
forslag om Børneergoterapeut Connie Nissen
Lola Jensen har sagt ja til at holde foredrag for os 24. oktober 2016 kl. 19.00 til 21.00.

5. Regnskab 2015 og udgiftsstop 2016
 Udgiftsstop
 Regnskab 2015
For budget 2016 er der indført ansættelses og udgiftsstop, da regnskabet for 2015 viser et
merforbrug 20-25 mio.. Dagtilbudsområdet har et merforbrug i størrelsesorden 15mio. hvoraf de
5 mio. er overført fra 2014. Grunden til det store merforbrug er at dagtilbuddene har passet flere
børn end forventet.

6. Pædagogiske læreplaner i dagplejen.
 Grundlaget for udarbejdelse af læreplaner i dagplejen vedlagt.
 Der bliver fremlagt evalueringsmateriale for afsluttede læreplanstemaer på mødet.
Dagplejen arbejder med pædagogiske læreplaner hele året igennem. Der er udarbejdet nogle
skabeloner som bruges til at beskrive aktiviteter, samt reflektere over om man har nået det man
havde sat som mål og til sidst skal der dokumenteres. Der var et par læreplaner der blev vist
frem.

7. Næste møde.
 Næste møde er planlagt til torsdag den 2/6 2016.
Næste ordinære møde er d, 2. juni, inden da mødes vi 2 gange d, 4/4til planlægning af møde med
UBU og 18/4 til dialog med UBU

8. Eventuelt.
Der var intet til evt.
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