4. juni 2010

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge
Tid: Torsdag, den 22.4.2010 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Lars Krog, næstformand Lisa Fogt,
Charlotte Rundqvist og Monica Rasmussen
Dagplejere: Tina K. Pedersen og Channie Højdorf
Pædagog og leder: Lone Vetter Hansen og Per Eriksson
Afbud fra: Forældre: Maria Mikkelsen
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent.
Godkendt og Per blev valgt.
2. Godkendelse af referat af møde den 17/2 2010.
Referatet blev godkendt.
3. Nyt fra formanden og dagplejekontoret.
Det blev meddelt, at der er booket lokale til forældremødet den 11/10-10 på Osted Fri- og
Efterskole. Ligeledes er der aftalt et foredrag med psykolog Søren Friis Smith med
overskriften "Mit barn har taget magten! - Hvad gør jeg?"
4. Dagplejens legestuer.
Alle i forældrebestyrelsen fik en fortegnelse over kommunens legestuer og deres beliggenhed .
Forældrebestyrelsen blev orienteret om at kommunen har fået udvidet deres låneramme og
at der i den forbindelse er oplyst, at der er afsat midler til at etablere en legestue i Ejby.
Forældrebestyrelsen noterede sig at det er positivt og vigtigt at følge det videre forløb med
oprettelse af legestuen i Ejby, men at forældrebestyrelsen mener at de skal have øje for
hvad der skal prioriteres bagefter.
5. Budgetforbrug 2010 og budget 2011.
Per orienterede om dagplejens budgetforbrug i årets første kvartal. Vi ligger under det
forventede forbrug, så det ser yderst fornuftigt ud i øjeblikket.
Der blev ligeledes givet en orientering om den kommende budgetproces for 2011-2014. Her
bliver den store udfordring, at administrationen og institutionslederne i hele kommunen
skal udarbejde et samlet sparekatalog på 50 mio. kr., som skal forelægges til politisk
prioritering i fagudvalgene. Det forventes, at der skal udarbejdes spareforslag for ca. 10
mio. kr. inden for 0-6 års området.
6. Gæsteplejeordningen.
Monica var utilfreds med at børn kan blive placeret uden for legestuegruppen. Nogle steder
sørger dagplejerne selv for mødes på tværs, selvom børnene ikke går i samme legestue. Der
skal være mulighed for at besøge andre dagplejere, hvor et barn skal i gæstepleje. Det er

aldrig sket for dem, så der har været stor utryghed ved en gæstepladsplacering uden for
gruppen.
Dagplejen skal generelt være bedre til at skabe tryghed blandt forældrene og deres børn.
Det kan ske ved at barnet kommer på besøg hos gæstedagplejeren, når de bliver placeret
uden for gruppen. Det vil også gøre det nemmere for dagplejeren når et nyt barn skal
passes.
Channie omtalte et personligt kort på det enkelte barns forhold, som kan medbringes fra
den faste dagplejer til gæstedagplejeren.
Lars fandt at der skal være en positiv udmelding fra den faste dagplejer til forældrene, når
en barn skal i gæstepleje. Det er vigtigt at forældrene er trygge ved den anviste
gæstedagplejer.
Tina oplyste, at nogle områder i øjeblikket er udsat for langtidssygemeldte dagplejere,
hvorfor der nogle gange ikke er gæstepladser nok i egen legestuegruppe. Derfor kan det
nogle gange være nødvendigt at tilbyde pladser i andre grupper.
Forældrebestyrelsen havde med glæde læst det fremsendte uddrag af FOA's og KL's notat
fra marts 2010 fra en dagplejeundersøgelse om forskellige måder at organisere
gæsteplejen på. Der er ifølge undersøgelsen ikke nogen klar sammenhæng mellem
kommunernes organisering af gæsteplejen og hvorvidt den vurderes som velfungerende i
kommunen.
7. Dialogmødet med Udvalget for Børn og Ungdom
Forældrebestyrelsen er inviteret til dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom tirsdag,
den 10/8 2010.
Lars foreslog, at forældrebestyrelsen max sendte 3 forslag til emner man ønskede at drøfte.
Allerførst skal vi give ros til udvalget, hvis det bliver godkendt at etablere legestue i Ejby.
Der skal fortsat være fokus på
 Udvikling af legestuetilbud, især i de legestuer hvor der pt. kun er halvdagslegestue.
 Gæsteplejeordningen skal forbedres, f.eks. kan man måske benytte en legestues frie
dage til at dagplejerne fra de forskellig legestuegrupper kan mødes på skift.
 Færre afspadseringsdage hvis alle dagplejere har en heldagslegestue, idet dagplejere i
halvdagslegestuer er nødt til at holde aftenmøder for at planlægge ferier mm.
8. Næste møde og forslag til emner
Næste møde er planlagt til torsdag, den 17.6.2010 kl. 19.00-21.30.
Lars foreslog, at de samme punkter, som har været på dagsordenen i dag bør gentages.
Herudover bør der ske en drøftelse af hvordan forældremødet samt nyvalg skal finde sted.
9. Eventuelt
Der blev givet en orientering om afvikling af Dagplejens Dag den 12/5, hvor temaet er
"Dagplejens Sanse OL"
Lars sluttede af med at takke for en god debat og det store fremmøde, da næsten alle i
forældrebestyrelsen var mødt op.
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