15. april 2015

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Torsdag, den 19.3.2015 kl. 18.30 – 21.00 (servering: kaffe, the og småkager)
Forældre: Ida Holst, Malene Skovsgaard, Anja Petersen og Tine Olsen
Dagplejere: Channie Højdorf og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Afbud: Lillian Andersen og Trine Allesch
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Referat af møde den 18/11 2014 forelægges til godkendelse.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
 Medudvalgets høringssvar om sammenlægning af Center for Dagtilbud og Center
for Skoletilbud blev taget til orientering.
 Der er udarbejdet en plan for øget nærvær og mindre sygefravær i kommunen. Hver
virksomhed skal i den forbindelse lægge en strategi for at nedbringe sygefraværet. I
dagplejen er det aftalt at sygefraværet i 2014 på 4,37 % skal reduceres til 4,20 % i
2015 og til 4,02 % i 2016. For at nå dette mål skal dagplejerne sygemelde sig til
ledelsen som morgenen. Ledelsen vil kontakte den sygemeldte telefonisk på 3. og 8.
dagen samt indkalde til sygefraværssamtale senest inden der er gået 14 dage.
 Udvalget for Børn & Ungdom besluttede i december måned at etablere 28 nye
vuggestuepladser i 3 forskellige børnehaver og samtidig nedlægge et tilsvarende
antal dagplejepladser. I den forbindelse iværksættes en medarbejderproces, hvor det
undersøges om vi kan få aftale med 7 dagplejere, som kunne være interesseret i at få
andet job i nogle daginstitutioner til august. Opnår vi ikke dette resultat vil næste
step være at vurdere om der er nogle ansatte som er villige til at tage en
Pædagogisk Assistent Uddannelse. Hvis det heller ikke resulterer i at vi når vort
mål, så vil ledelsen gå i gang med at anvise et egentligt jobskifte og hvis man siger
nej til det vil det kunne medføre afskedigelse.
 Bestyrelsen blev orienteret om årsplan 2015 for Udvalget for Børn & Ungdom samt
dokumentet – Fokus 2014-15. Begge dele blev taget til orientering.
 Vejledning om forældreindflydelse i dagplejen, styrelsesvedtægt samt
forretningsorden blev forelagt igen fra sidste møde, men resulterede ikke i en videre
drøftelse.

4. Foredragsholder til forældremødet 26/10 2015.
 Flere foredragsholdere blev bragt i spil. Børneergoterapeut Conni Nissen havde vi
sidste gang -men kunne godt være et emne igen til næste år. Familievejleder Lola
Jensen har vi haft et par gange, så hun blev stillet lidt på stand bye. Journalist
Marie Kraul og sundhedsplejerske Gerda Bruhn har et foredrag som hedder:
Opdragelse – en nødvendighed for overlevelse! Aftalt at få undersøgt om Marie og
Gerda kan komme ellers skal vi gå videre med de 2 andre emner.
 Der var enighed om at få undersøgt om forældremødet kan blive flyttet fra Osted
Fri- og Efterskole til Hvalsø Kulturhus. Forholdene menes på alle parameter at
være bedre i Hvalsø end i Osted.

5. Budgetforbrug 2015 og økonomisk beredskab
 Dagplejens budgetforbrug pr. 28. februar 2015 udviser et samlet forbrug på 15,58
%, hvilket er ca. 1 % under hvad der max. bør være efter 2 måneders drift (16,67
%). Der bør være et mindre forbrug den første del af året, da der senere vil komme
lønstigninger mm. som nok skal indhente det konstaterede mindre forbrug. Men
ellers ser det fint ud.
 Kommunalbestyrelsen har besluttet i februar måned, at der skal etableres et
økonomisk beredskab for 2015på grund af risiko for merforbrug på flere kommunale
driftsområder. Direktionen hr udarbejdet forslag til et økonomisk beredskab på ca.
21 mio. kr. som pt. bliver drøftet af alle de politiske udvalg. Hvad slutresultatet
bliver vides ikke i øjeblikket.

6. Pædagogiske læreplaner i dagplejen og kommunens kvalitetsrapport.
 Lovgrundlaget for udarbejdelse af pædagogiske læreplaner for 0-6 års området blev
forelagt. Alle institutioner – herunder dagplejen - skal arbejde med pædagogiske
læreplaner ifølge serviceloven.
 På mødet blev fremlagt materiale som flere legestuegrupper har udarbejdet, så
bestyrelsen kunne se hvordan opgaven har været løst på meget forskellig vis. Det
overvejes at forenkle måden vi arbejder med de pædagogiske læreplaner på. Der
kan blive tale om at forløbet skal løbe i en kort tidshorisont 2 gange om året, f.eks. 6
uger ad gangen samt at forenkle evalueringsmetoden. Ligeledes overvejes det, at få
læreplanerne lagt på dagplejens hjemmeside, så forældrene kan se hvad der
arbejdes med i legestuegrupperne.
 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 blev fremlagt. Rapporten, der udarbejdes hvert
andet år, er et billede af hvordan området har set ud indtil årets udgang. Der er ikke
angivet noget om hvordan fremtiden kommer til at se ud. Rapporten blev taget til
orientering.

7. Næste møde.
Næste møde er planlagt til torsdag den 11/6 2015 og starttidspunktet blev fastsat til kl.
18.30

8. Eventuelt.
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