2. januar 2014

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge, personaleindgangen
Tid: Torsdag, den 28.11.2013 kl. 19.00 – 21.30
Forældre: Næstformand Maria Meyer, Morten Olsen, Ida Thomsen, Caroline
Pilemann, Diana Thorsen og Lillian Andersen
Dagplejere: Channie Højdorf og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson
Ikke til stede: Morten Olsen og Diana Thorsen
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af bestyrelsesmedlemmer
Dagsordenen blev godkendt og mødedeltagerne lavede en præsentationsrunde.
Alle havde fået tilsendt en oversigt over bestyrelsen. Ændringer til fortegnelsen bedes
oplyst. Morten Olsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen og det blev
aftalt, at Per kontakter Malene Skovsgaard og tilbyder hende plads i bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat af møde den 26/9 2013.
Referatet blev godkendt.

3. Valg af formand og næstformand.
 Valg af formand og næstformand skal ske blandt forældrene i bestyrelsen
Efter § 6 i Styrelsesvedtægten for den kommunal dagpleje skal formand og næstformand
vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.
Som formand blev Ida Thomsen valgt og som næstformand blev Caroline Pilemann
valgt.

4. Emner til drøftelse fra formand og dagplejekontoret.
Per gennemgik ultrakort udsendt ”Vejledning om forældreindflydelse i dagplejen” samt
”Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for forældrebestyrelsen”.
Der blev orienteret om den kommende personaletilpasning i dagplejen, som
hovedsageligt sker pga. af det faldende børnetal. I den forbindelse var der udsendt
gældende retningslinje for gennemførelse af besparelser i dagplejen, som var blevet
efterlyst i sidste LU møde samt et informationsbrev, der er udsendt til alle forældre.
Lillian fortalte om sit personlige valg om at få sit barn passet i dagplejen.

Maria gjorde opmærksom på en eksisterende Facebook gruppe, som arbejder for at
bevare dagplejen og i den forbindelse blev det nævnt at en tilfredsheds undersøgelse
blandt brugerne måske kunne være relevant. Flere har set og læst dagplejens folder –
”I Dagplejen er der tid…” - som er uddelt til lægehuse, biblioteker, sundhedsplejen,
jordmodercenter. Det blev foreslået, at udlevere folderen til kommunens
ejendomsmæglere.
Det blev oplyst, at dagplejen har fået et forhåndstilsagn fra Arbejdstilsynet på ca.
80.000 kr. til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø herunder at styrke den sociale
kapital. Det forudsætter at dagplejen bidrager med et lignende beløb. Det er planen at
projektet afvikles i perioden marts-september måned 2014.

5. Budgetforbrug 2013 samt budgetforslag 2014-2017.
Med udgangen af oktober måned har dagplejen brugt 91,3 % af det samlede budget.
Det er ca. 8 % mere end vi burde have brugt og hænger sammen med
personaletilpasning i henholdsvis 2012 og 2013, hvor opsigelsesperioder samt
fratrædelsesgodtgørelser ikke er indeholdt i dagplejens budget. Det ser ud til at vi
kommer til at mangle ca. 3 mio. kr. Der søgt om en tillægsbevilling, men ansøgningen
er der pt. ikke taget stilling til politisk.
Det endelige budgetmateriale for 2014 foreligger endnu ikke i en form, som
økonomiafdelingen kan offentliggøre – men det kan oplyses, at det samlede budget
bliver reduceret med 8 mio. kr. fra 35 mio. kr. i 2013 til 27 mio. kr. i 2014.

6. Evalueringsrapport om gæstedagpleje.
Ledelsen af dagplejen har udarbejdet en evalueringsrapport vedrørende en
forsøgsordning med ansættelse af 3 gæstedagplejere, som udelukkende skulle modtage
gæstebørn i 3 byområder i kommunen.
Udover de økonomiske konsekvenser – udbetaling af løn til 3 gæstedagplejere frem for
udbetaling af dispositionsvederlag til de faste dagplejere – er både forældrenes
oplevelser såvel som dagplejernes generelle positive synspunkter angivet i rapporten.
Ledelsen finder at forsøget har været en succes og anbefaler at ordningen bliver gjort
permanent. Hvornår rapporten bliver behandlet politisk vides pt. ikke.
Det blev aftalt at videredrøfte rapporten i næste bestyrelsesmøde.

7. Evaluering af forældremødet, tirsdag den 12/11 2013
Mødets forløb og selve foredraget:
 Line synes at det var en god afstemningsmetode bestyrelsen havde besluttet.
 Karin foreslog at udlevere stemmesedler til forældre ved indgangen i hallen.
 Ida synes at foredraget var rigtigt godt.
 Lillian synes at foredraget var en ½ time for langt.
Emne til næste års foredrag:
Der kom forslag om ”Børns motorik og udvikling” – men det blev aftalt at udsende
emneoversigt til næste møde. Bestyrelsen kan løbende fremsende forslag til Per.
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8. Næste møde.
Der var udsendt forslag om afholdelse af møder i 2014. Møderne forventes afholdt i
dagplejekontorets køkken den 6. marts, 12. juni, 2. oktober samt 27. november i
tidsrummet kl. 19-21.30. Forældrebestyrelsen bliver herudover inviteret til et dialogmøde
med Udvalget for Børn & Ungdom normalt i juni eller august måned.

9. Eventuelt.
Forældrebestyrelsen foreslår at de løbende sørger for at synliggøre dagplejen.
Det kan f.eks. ske ved at bestyrelsen laver nogle læserbreve i ugeaviserne/dagbladet om
alt det gode, som dagplejen står for. Gennem brain-storm kan der sikkert findes mange
gode emner at skrive om, f.eks. Lillians fortælling om hvorfor hun valgte dagpleje.
Forældre, dagplejere og dagplejepædagoger kan også i fællesskab stå for at lave en
YouTube video, som der kan lægges på dagplejens hjemmeside.
Der kan arbejdes på at tilbyde åbent-hus arrangement i nogle legestuer for forældre
med nyfødte børn.
Sundhedsplejen bør altid have dagplejens folder med ud til nybagte forældre.
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