20. februar 2012

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge i mødelokale 1
Tid: Onsdag den 08.02.2012 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Sanne Karina Lindahl-Dunton, næstformand Jannie S. Nielsen og
Dagplejere: Tina K. Pedersen (TR) og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson (ref.)
Afbud fra: Sophia Dankelev, Kim Kristoffersen, Jane Christensen og Nicolai Frederiksen
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Der er kommet begrundet anmodning fra Sophia Dankelev og Kim Kristoffersen om at
udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen accepterede anmodningerne og det blev aftalt, at
Per kontakter Nicolai for at få afklaret om han fortsat ønsker at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Herefter besættes ledige bestyrelsespladser med stedfortrædere,
der blev valgt i efteråret 2011.

2. Godkendelse af referat af møde den 29/11 2011.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.










Per gennemgik den nye organisationsplan for dagplejen fra 1/1 2012 efter
personale-og budgettilpasning i budget 2012. Tidligere havde vi 2
dagplejeområder med hver sin områdeleder, fremover har vi alene en pædagogisk
leder for hele kommunen. Vi vil indføre at 2 pædagoger kommer til at virke som
makkerpar, således at børn og dagplejere bliver set af 2 pædagoger - i løbet af 1
år- for at flere øjne kan følge udviklingen.
Det blev oplyst, at der laves aftale med hjerneforsker Ann E. Knudsen, som vil
komme som foredragsholder til forældremødet den 8/10 2012. Prisen er mere end
hvad der er budgetlagt, men vi forsøger at finde de ekstra midler på forskellig vis.
En 10’er for en sodavand til forældremødet blev bl.a. foreslået.
Det blev oplyst, at vi har tilkendegivelser fra forskellige firmaer, som formentlig
vil købe en reklameplads på nogle ladcykler. I løbet af foråret vil dagplejekontoret
forsøge at få midler til at købe 3 ladcykler på én gang og få påmonteret de solgte
reklamer. Forældrebestyrelsen vil fortsat forsøge at få nye aftaler i stand.
Det blev oplyst, at forsøgsprojektet med 3 gæstedagplejere er kommet godt fra
start. Der er næsten hver dag placeret 2-3 børn hos hver gæstedagplejer - her i
det første kvartal. Når de ikke har børn, har gæstedagplejerne besøgt legestuen.
Enkelte forældre har ikke ønsket at gøre brug af tilbuddet. For at kunne lave en
god evaluering af forsøget uddeles et spørgeskema, som kan bruges til at
dokumentere forældrenes synspunkter om tilbuddet.
Lejrestrategien 2012, som Kommunalbestyrelsen har sendt i høring, blev drøftet.
Det blev meddelt, at dagplejerne og dagplejepædagogerne via deres
tillidsrepræsentanter vil fremsende et høringssvar om deres synspunkter til
strategien. Formand og næstformand vil på forældrenes vegne komme med deres
synspunkter og skiver et læserbrev om deres harme over at dagplejen ikke er
omtalt i strategien.

4. Budgetforbrug 2011 og budget 2012.
Budgetforbrug i 2011 pr. 27/1 2012 blev gennemgået. Det kan konstateres, at der er fin
balance mellem forbruget og budgetterede udgifter. Der er samlet et mindre forbrug på
1,4% svarende til ca. 675.000 kr.
Kommunalbestyrelsens budgetbemærkninger 2012 for Dagplejen blev kort drøftet.

5. Dagplejens legestuer.
I sidste møde efterlyste bestyrelsen en oversigt som oplyste, hvor dagplejens legestuer i
dag er placeret. Udsendt notat blev taget til efterretning.
Til bestyrelsens orientering var der udsendt et notat om hvordan en underarbejdsgruppe (Tina og Per) ser mulighederne for udvikling af dagplejens legestuer. Materialet
forventes at indgå i den kommende Dagtilbudsplan på en eller anden vis.

6. Trivsels- og udviklingsskema i dagplejen.
De tilrettede trivsels- og udviklingsskemaer, der anvendes som arbejdsredskab i
dagplejen når barnet er l½ år, 2 år og 2½-3 år, blev drøftet.
Line uddelte en skrivelse om anvendelse af skemaerne, som tænkes indsat i dagplejens
velkomstpjece. Herved orienteres alle forældre herom, så de udfyldte skemaer ikke
kommer som en overraskelse. Forældrerepræsentanterne synes også at informationsbrevet bør uddeles af dagplejerne samtidig med at skemaerne vises, hvilket bør
indskrives i Dagplejernes Håndbog.

7. Tilbud om 3 måneders samtale samt informationspjece om Dagplejen.
Der er udarbejdet en pjece, som tænkes udleveret af dagplejere til nye forældre ca. 3
måneder efter at deres barn er startet i dagplejen. Det er planen, at dagplejepædagog
telefonisk kontakter forældrene og tilbyder en samtale hos dagplejeren. Hvis samtale
ønskes aftales tidspunkt og pjecen udleveres. Hvis samtale ikke ønskes forsøger
dagplejepædagog telefonisk at drøfte nogle af de emner, der er angivet i pjecen.
Der er udarbejdet en pjece for at synliggøre Dagplejen. Pjecen tænkes lagt forskellige
steder for at nye forældre kan overveje at søge en dagplejeplads. Vi vel også forsøge at
få sundhedsplejerskerne til at uddele pjecen. Indholdet gav anledning til drøftelse om
hvad forældrene har brug for at vide. Det blev aftalt, at formand og næstformand
drøfter pjecen igen og fremsender ændringsønsker til indholdet inden 14 dage.

8. Næste møde.
Næste møde holdes onsdag, den 25/4 2012 på rådhuset i Lyndby

9. Eventuelt.
Intet.
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