01.02.2017

Referat af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Dagplejekontoret, Skolevang 2, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby
Tid: Mandag d, 16. januar kl. 19.00 – 21.00
Forældre: Louise Melholt Lytjohan, Elena Nøhr Andersen, Julie Qvistgaard, Kasper
Nygaard Panton, Charlotte Ingrid Aalborg og Tine Olsen
Dagplejere: Rikke Jacobsen og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Marianne Løjesbjerg
Afbud: Elena, Julie, Karin og Line
_________________________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden samt præsentation af bestyrelsesmedlemmer
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 30/11 - 2016
 Referat vedlægges.
Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formanden
Der var intet nyt fra formanden.

4. Nyt fra Dagplejekontoret
 Famly
 L-Sam
 Vores sted
 Strategisk grundlag
Marianne fortalte hvor langt vi var i processen, iPadsene som er bestilt er i restordre, det
vides ikke hvornår de kommer. Famly har sendt introduktionsvideoer som skal sendes ud til
dagplejerne. Nogle blandt forældrebestyrelsen fandt at det var mange penge at bruge, andre
synes ikke det var mange penge, hvis det er et godt redskab. Marianne fortalte at der er
betalt for et år, men at det er planen at evaluere på Famly til november både blandt
medarbejdere og forældre, hvis ikke det har levet op til forventningerne har vi en måneds
opsigelse.
Alle medarbejdere i Dagplejen har været på kursus i L-Sam, L-Sam er en samarbejdsmodel
som alle medarbejdere i det nye center for Børn og læring har gennemgået.
Marianne fortalte om at der de kommende år blandt dagplejerne skal være fokus på Vores
sted og Strategisk grundlag, dette vil vi arbejde med i de kommende GRUS samtaler. I den
forbindelse nævnet Kasper om ikke det var muligt, at der kunne købes en ladcykel til Osted

området, eller om nogen kunne sponsere den. Det kan det sagtens, vi har flere cykler rundt
omkring i kommunen som er sponseret af reklamer fra lokale erhvervsdrivende. Det giver
dagplejerne en frihed til at komme ud i naturen og børnene er meget glad for at være ude og
køre.

5. Budgetforbrug 2016 samt budget 2017
 Budgetforbrug for 2016 Bilag er vedlagt.
 Budget for 2017 Bilag følger
Marianne orienterede om budget 2016, hvor hele Lejre Kommune kommer ud med et lille
overskud. Dagplejen har bidraget godt til det, i det at vi har kunnet spare på lønninger, da
der er 2 dagplejere der er stoppet, hvor der ikke er blevet genbesat. Derudover har vi haft
tre dagplejere på PAU (pædagogisk assistentuddannelse), som vi i den periode ikke har
betalt løn til. Derudover har vi holdt igen på forbruget på driftsrammen.
Marianne gennemgik budgettet for 2017, som ikke ser helt så skidt ud som 2016. Der er sat
flere penge af til legetøj/beskæftigelse til børnene og legestuerne. Forbruget på it området er
steget meget og som før nævnt er det penge der går fra børnene, men vi skal nu lease vores
pc’er, samt vi har investeret i Famly og derudover betaler vi også for SMS service ved
morgentlf.
Der blev spurgt til om der havde været afholdt arbejdslørdag i legestuerne, hvor forældrene
yde en indsats til gavn for legepladsen m.m. Marianne havde ikke hørt om nogen, men vil
gerne undersøge om det er noget der kan lade sig gøre.
Kasper foreslog om man via reklame/sponsorer kunne købe en ladcykel til Osted området.
Området kunne evt. prøve en af de ladcykler af som er i Dagplejen, det ville være helt i tråd
med strategisk grundlag.

6. Dialogmøde med Udvalget for børn og ungdom
Udvalget for børn og ungdom invitere til dialogmøde med forældrebestyrelserne, vi kender
ikke den eksakte dato men håber den bliver meldt ud i god tid.

7. Kursus i forældrebestyrelsesarbejdet
Der vil blive afholdt et kursus i forældrebestyrelsesarbejdet, lige så snart Marianne kender
datoen bliver den meldt ud.

8. Årshjul
Vi udarbejdede kalender/årshjul som er vedhæftet. Bestyrelsen vil gerne afholde møderne i
legestuerne, så de kan se hvordan de er.

9. Næste møde.
Næste møde afholdes d, 29. marts.

Side 2 af 3

10. Eventuelt.
Ingen ting til evt.
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