6. maj 2014

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby (Bemærk nyt mødested)
Tid: Torsdag, den 6.3.2014 kl. 19.00 – 21.30
Forældre: Ida Thomsen, Caroline Pilemann, Diana Thorsen, Lillian Andersen og
Malene Skovsgaard
Dagplejere: Channie Højdorf og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Afbud forældrerep.: Maria Meyer
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af nyt bestyrelsesmedlem.
Dagsorden blev godkendt og der blev givet en gensidig præsensation af medlemmerne
og specielt det nye bestyrelsesmedlem Malene Skovsgaard.

2. Godkendelse af referat af møde den 28/11 2013.
Referatet blev godkendt.

3. Emner til drøftelse fra formand og dagplejekontoret.
a) Evaluering af åbent læserbrev til Udvalget for Børn & Ungdom.
b) Opfølgning af forslag om etablering af åbent hus arrangementer for nybagte
forældre i legestuerne samt videoklip om dagplejen på dagplejens hjemmeside om
spisesituationer og musik/rytmikundervisning.
c) Effektivisering af pladsstyringen – samling af dagplejens administration af pladser
med pladsanvisningen. Notat vedlægges.
d) Emne til foredrag i forældremødet 27/10. Bestyrelsen vil komme med forslag.
e) Pladssituationen i dagplejen, herunder Ejby området
Ad a) Den generelle opfattelse var at læserbrevet var holdt i en god og høvisk tone og
der var kommet en enkelt kommentar fra den nye næstformand i udvalget som lover
godt for det fremtidige samarbejde. Der var enighed om at lave flere læserbreve, bl.a.
med udgangspunkt i hvorfor forældrene har valgt dagplejen som pasningssted for deres
børn.
Ad b) I sidste møde foreslog forældrebestyrelsen at lave forskellige aktiviteter, som
kunne fremme interessen for at få børn i dagplejen. Forslagene har været drøftet med
dagplejens gruppeledere samt Lokaludvalget for dagplejen, som var meget positiv stemt
for forslagene. Der arbejdes derfor pt. på at invitere kommende forældre til Baby Cafe i
nogle legestuer og invitation er under udarbejdelse. Der var også stemning for at få
lavet nogle videoklip om hvad der foregår hos dagplejerne og lægge dem på dagplejens
hjemmeside. Det blev oplyst, at der er produceret nogle biografreklamer om den
kommunale dagpleje, som vil blive vist inden en film starter i Hvalsø Bio. Projektet
prøvekøres det næste års tid for at vurdere om reklamen har nogen form for værdi for at
få flere til at vælge den kommunale dagpleje.
Ad c) Der har været afholdt nogle møder mellem dagplejen og pladsanvisningen for at
effektivisere pladsstyringen, hvilket menes at kunne opnås ved samling af de 2 steder,
hvor der tilbydes pasning af børn. For nye brugere forventes èn indgang som en
forbedring af servicen, når der samme sted kan tildeles en plads i enten dagplejen eller
i daginstitutioner.

Ad d) Der var stemning for at undersøge om Lola Jensen kan komme og tale om
anerkendelse, selv om Lola tidligere (flere år siden) har været og holde foredrag ved
dagplejens forældremøde. Hvis det ikke kan lykkes, så skal det undersøges om vi kan få
fat i en foredragsholder, der kan tale om sansemotorik.
Ad e) Der blev givet en orientering om pladssituationen generelt i dagplejen og specielt
med fokus på situationen i Ejby området, hvor der har været pres på pladsønsker. Vi
mener at alle har fået tilbudt plads i nærområdet.

4. Budgetforbrug 2013 samt budgetforslag 2014.
a) Budgetforbrug 2013 pr. 31/1 2014. Bilag vedlægges.
b) Budgetforbrug 2014 pr. 31/1 2014. Bilag vedlægges.
c) Forslag til anvendelse af driftsbudget 2014, herunder afholdelse af kurser og møder i
2014. Bilag vedlægges.
d) Forventet regnskab 2014-0. Besparelsesforslag for 15 mio. kr. skal indsamles inden
udgangen af marts måned. Direktionens notat vedlægges.
Ad a) Regnskabet for 2013 viser et lille ”overskud”, som dog kun er opstået ved at
Kommunalbestyrelsen har givet en tillægsbevilling på 3,265 mio. kr. til dagplejen
Ad b) Budgetforbruget i januar måned 2014 ligger mere end 2 % over en normal
gennemsnitmåned, hvilket kan indicere, at der igen i år vil blive behov for en
tillægsbevilling til dagplejen. De allerede opsagte dagplejere i december måned vil
først ophøre i deres stillinger med udgangen af maj og juni måned
Ad c) Bestyrelsen godkendte det fremlagte budgetforslag for anvendelse af
driftsrammen i 2014, som er anbefalet af Lokaludvalget for Dagplejen
Ad d) Bestyrelsen tog direktionens notat om at komme med forslag til besparelser for 15
mio. kr. til orientering.

5. Evalueringsrapport om gæstedagpleje.
• Rapport videredrøftes i dette møde. Ledelsens evalueringsrapport om en
forsøgsordning med 3 faste gæstedagplejere forelægges til drøftelse og evt.
kommentering. Notatet vedlægges.
Bestyrelsen fandt at evalueringsrapporten var OK og havde ingen kommentarer til
indholdet.

6. Fremtidens Dagtilbud.
• Lejre kommune er udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt om at udvikle og
afprøve et særligt udviklingsprogram. Det er målet af få viden om hvordan man
understøtter 0-6 årige børns læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk
didaktik og et systematisk forældresamarbejde.
Bestyrelsen tog oplysningerne om at kommunen er udvalgt til at deltage i
forskningsprojektet om fremtidens dagtilbud til efterretning.

7. Næste møde.
• Næste møde er planlagt holdt, torsdag den 12/6 2014.
Næste mødedag 12/6 blev godkendt, dog oplyste Channie at hun holder ferie denne dag.
8. Eventuelt.
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