25. juli 2014

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Torsdag, den 12.6.2014 kl. 19.00 – 21.30
Forældre: Ida Thomsen, Caroline Pilemann, Lillian Andersen og Malene Skovsgaard.
Dagplejere: Karin T. Johansen Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Afbud: forældrerepræsentanter Maria Meyer og Diana Thorsen samt dagplejer
Channie Højdorf
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 6/3 2014.
Referatet blev godkendt.

3. Emner til drøftelse fra formand og dagplejekontoret.
a) Status for aftale med foredragsholder til forældremødet den 27/10 2014.
b) Henvendelse om tilladelse til en indsamling af midler til dagplejen fra Katja
Feilberg. Aftalt med dagtilbudschefen at sagen behandles på førstkommende møde i
forældrebestyrelsen.
c) Fokus 2014+ samt bilag til handleplan omhandler en årsaftale mellem
Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen.
d) Status for bestyrelsens læserbreve/PR for ”den gode dagpleje.”

Ad a) Line oplyste, at Lola ikke kunne komme til forældremødet. Til gengæld er det
aftalt med Conny at hun kommer og fortæller om børns motorik.
Ad b) En forælder har rettet henvendelse om at lave en indsamling af penge til indkøb
af legetøj, udflugter mm. til dagplejen. Bestyrelsen fandt det vigtigt at alle havde fokus
på ”de gode historier og den gode dagpleje” og at Katja derfor skulle opfordres til at
tage initiativ til at etablere en støtteforening for dagplejen, som derved var et mere
langsigtet og positivt initiativ.
Ad c) Fokus 2014+ beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne mere af i
fremtiden for at løfte de politiske målsætninger og prioriteringer. Det er formålet at
skabe en fælles retning for udviklingen af den kommunale organisation og samtidig
sikre, at der er lokalt handlerum med plads til forskellighed. Der lægges op til ti
indsatsområder under følgende 4 overskrifter: Politik og praksis – samarbejde og
deltagelse – effektivisering og effekt – ledelse og arbejdsmiljø.
Ad d) Det blev aftalt at Caroline tager initiativ til at samle forældrebestyrelsen efter et
møde med en journalist fra Midtsjællands Folkeblad, så der kan skabes en eller flere
”gode historier” om dagplejen, så kommende forældre kan få et mere nuanceret samt et
positivt syn på børnepasning og de kvaliteter der er i dagplejen.

4. Udvikling af økonomien i dagplejen i 2014.
 Budgetforbrug 2014 pr. 30/4 2014.
 BDO konsulenter vurderer dagplejens økonomi i forhold til andre kommuners
 Reflexio – effektiviseringsworkshop

Per oplyste, at dagplejen har brugt ca. 11,7 mio. kr. med udgangen af april
måned. Selvom der er afskediget dagplejere vil der ikke kunne opnås balance i
dagplejens budget i år. Umiddelbart ser det ud til at vi kommer til at mangle 5
mio. kr. Derfor er alle udgiftskrævende aktiviteter - der kan stoppes - blevet
iværksat.
BDO konsulenter kommer fra et revisionsfirma, som er hyret til at gennemgå alle
aktiviteter i dagplejen. Konsulenterne har holdt nogle gruppesamtaler med
dagplejere i LU, alle dagplejepædagoger, administrative og økonomiske
medarbejdere samt ledelsen af dagplejen. På den baggrund forventes udarbejdet
et notat til centerchefen og politikerne som beskriver nogle muligheder for at
ændre på dagplejens serviceniveau og formentlig der igennem at spare nogle
penge.
Reflexio er et andet konsulentfirma, som er hyret til at vurdere alle kommunens
virksomheder samt administrative funktioner. Deres opgave består i at genere et
effektiviserings- og besparelseskatalog med udgangspunkt i en gennemført
budgetvalidering suppleret med erfaringer fra andre kommuners arbejde.

5. Visionsworkshop om udvikling af scenarier for skole og dagtilbud
 Drøftelse af indhold og oplevelser i de 4 afviklede workshops, som konsulentfirmaet
Brøndum og Fliess har holdt med deltagelse af forældrerepræsentanter, dagplejere,
dagplejepædagoger og ledere af dagplejen.

Oplevelsen af at deltage i de forskellige workshops rundt om i kommunen har været
meget forskellig ud fra hvilken arbejdsgruppe man kom til at sidde i. Nogle grupper var
positivt stemt for dagplejen andre ville hellere have flere vuggestuepladser. Husk at der
holdes et afsluttende møde den 19. juni på Hvalsø skole.
Herefter skal konsulenterne bearbejde de fremlagte ideer og forslag, som efter
sommerferien skal forelægges til politisk drøftelse og prioriteringer. Forinden vil
deltagere i de fire visionsworkshop blive præsenteret for materialet som også vil blive
sendt i høring.

6. Evaluering af dialogmøde med Udvalget for Børn & Ungdom.
 Drøftelse af dialogmødet med UBU, hvor gæstedagplejeprojektet, dagplejens
pædagogiske bæredygtighed og den gode historie om dagplejen fandt sted.

Deltagerne i dialogmødet synes generelt at det havde været et positivt dialogmøde.
Formand Ida oplyste, at der var en klar tilkendegivelse fra politikkerne om at de ikke vil
nedlægge dagplejen. Begge parter var enige om at medvirke til komme med ”gode
historier” om dagplejen. Centerchef Dennis Danielsen har efterfølgende udsendt en
mail, hvor han – i punktform - har noteret de mange udsagn og emner, som blev drøftet
i dialogmødet.
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7. 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.
 Udviklingsprogrammet er nu nærmere beskrevet i nogle pjecer.

I løbet af august måned vil der blive udleveret informationsmateriale til forældre om
udviklingsprogrammet og hvordan forældrene bliver inddraget i de pædagogiske
aktiviteter, som vil blive planlagt og gennemført i dagplejen. Nogle vil blive involveret i
at lave kortvarige læringsaktiviteter, som barnet deltager i, hvilket skal være med til at
styrke barnets læring og udvikling.
Udviklingsprogrammet vil udover arbejdet med de 6 læreplanstemaer, som alle
dagtilbud skal arbejde med også arbejde med forældreinvolvering,
kompetenceudvikling af personalet, ledelse samt brug af it som læringsredskab i de
pædagogiske aktiviteter.

8. Næste møde.
 Næste møde er planlagt holdt, torsdag den 2/10 2014.

Det blev aftalt, at holde et ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde, torsdag den 4.
september. På dette møde vurderes det om planlagt møde den 2. oktober opretholdes.
Til næste møde behandles bl.a.:
- Status på opfølgning af dialogmødet med UBU. Har udvalget sørget for udmelding af
”en god historie” om eller for dagplejen.
- Årsberetning og udarbejdelse af indbydelse til forældremødet.
- ”De gode historier” om dagplejen.

9. Eventuelt.

Malene fortalte om hendes oplevelser af mødet med Udvalget for Børn & Ungdom og
som resulterede i at hun gik hjem og ændrede sin facebook-side til ”Bevar Dagplejen” .
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