DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Tirsdag den 12. september kl. 17.30.
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj
Dagsorden #2017 – 195606
Dagplejen er vært ved en let forplejning.

25/17
Konstatering af fraværende.
Maj-britt Andersen, Mie Andersen og Dorthe Grathwohl.
26/17
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Spørgsmål til den nye læreplan – Anette skal til møde i morgen vedr.
konceptet omkring den nye læreplan.
27/17
Forældremøder, dato og indhold.
I år er det i områderne – der ønskes emner som gæstedagpleje, læreplan,
Nussa mm.
Datoerne er d.1.11. for Midt i Aksen, d.14.11 for Nord i Kantinen og d.21.11 for
Syd i Medborgerhuset i tidsrummet kl.18.30-20.30. Anette laver invitation,
Mette deltager i de møder, hun kan ift. fødsel. Katrine deltager for Mette,
hvis hun ikke kan. Mette skriver beretningen.
Der er følgende på valg; Majbritt J., Anne C., Maj-britt A., Mads, Maja (Maja
vil gerne genopstille), samt en pers.supp. og tre forældre supp.

28/17
Gensidige orientering.


Nyt fra dagplejeleder:
Der bliver startet to nye Nussa forløb op fra UTAII midlerne i januar,
hvor vi får 12 dagplejere med, samt de to nye dagplejepædagoger. Vi
afventer om der evt. bliver flere ledige pladser, vi kan overtage.
Der starter flere forskellige projekter op i kommunen i løbet af de
næste mdr.:
”Styrket fokus på børns læring” er et projekt, som starter op i syv af
dagtilbuddene, men som er forbeholdt børnehaverne.
Dagplejen er med i ”Kvalitet i dagtilbuddet”, hvor man kigger på
udsatte børns behov for udvikling i dagtilbuddet. Hvad skaber
udvikling, hvor mange børn bibeholder deres behov for ekstra
ressource, hvad gør at nogle hurtigere slipper eks. den milde plads mm.
Projekt ”Styrkede overgange” – er startet op ift. overgange fra
børnehave til skole / sfo. Vi forventer, at der efterfølgende bliver sat
et projekt i gang, der arbejder med overgangen fra
dagpleje/vuggestue til børnehave og fra hjem til dagpleje/vuggestue.
KL er tovholdere på et partnerskabsprojekt, hvor man kigger på
kvaliteten af dagtilbuddene og skolerne – der er tre dagtilbud, som er
udvalgt til det, Dagplejen er ikke en af dem.
Yderligere starter der et projekt op, som omhandler det tværfaglige
samarbejde, da der opleves at være for stor en forskel i
borgerbehandlingen alt efter hvilket område, man kommer fra. Dette
forventer Anette at få mere information omkring.

Ift. den nye læreplan, forventer Anette at blive introduceret til det i
morgen sammen med de øvrige dagtilbudsledere.
Anette er blevet inviteret til at holde oplæg for Byrådet d.28.9.17
Hvert år udpeges ”Årets dagtilbud” for Bupl og Foa – Anette er blevet
ringet op og opfordret til at søge. Det vil hun og Mette arbejde videre
med.
D.7.oktober har vi ”Stjernetræf” hvor alle dagplejere mødes til en
pædagogisk dag. Emnerne er sproget, både verbalt og non-verbalt,
samt Nussa.
Der er startet to nye dagplejepædagoger op – Maria Munkholm og
Kamilla Nyman – begge to i Nord. De er begge blevet taget godt imod
fra dagplejerne og faldet godt til på kontoret.
Anne Clausen har sagt sin stilling op pr. d.30.9.17 – der er
afskedsreception for hende og Frank d.28.9. i Barkladen.
Casper Grathwohl har sagt sin stilling op pr. 31.8.17.
Dorthe Grathwohl er startet som flyver i en 37 timers stilling og
afventer pt. at komme hjem og arbejde som dagplejer igen.
Bente Andersen, Mie Ludvigsen, Tina Mayn og Lene Worm er gået på
uddannelsesorlov i et år.
I Hørve har vi derfor ansat Heidi Christensen i et år. I Fårevejle har
vi ansat Nanna Lykke i et år. I Nykøbing overvejes det, om der er
behov for en vikar under Bentes orlov.


Orientering fra formanden:

Til dialogmødet tilbage i juni måned, bad Mette om penge til en ny ”vognpark”
– og har fået 180.000 kr. Derudover bad Mette om penge til flere Nussa hold,
hvilket også er gået igennem.

Ift. det kommende Folkemøde i Odsherred, har Mette undret sig skriftligt
overfor borgmesteren, at der ikke er repræsenteret nogle fra
børneområdet. Hun er samtidig kommet med forslag til, hvordan man kunne
tænke børneområdet ind. Mette har fået et fint svar fra både Thomas
Adelskov og Vagn Ytte.


Nyt fra dagplejeteams:
Midt:
I Vig har de haft bedsteforældredag i legestuen med fin opbakning.
De har i dette skoleår fået forsamlingshuset en formiddag hver anden
uge til gymnastik / motorik.
I Grevinge har de hen over sommeren besøgt hinanden i haverne i
stedet for at gå i legestuen. De har deltaget i de arrangementer, der
har været lokalt. De har fået startet et samarbejde med
menighedsrådet om forskellige kirkelige arrangementer for børn. De
er nu tilbage i legestuen om mandagen, hvor de arbejder videre med
AL.
I Asnæs har de også mødtes i haverne hen over sommeren, den nye
cykelbane bliver jævnligt besøgt, nogle har været til musik på
Murerpladsen i Holbæk. Der er Høstmarked i Asnæs på lørdag, hvor
dagplejerne har en sammen med forskellige aktiviteter for børn og vil
profilere sig selv. Flere har deltaget i både vores egen Musikfestival
og den indkøbte koncert som blev holdt i Spejlsalen. På torsdag er der
bedsteforældredag i legestuen.
Nord:
Der er en ansøgning ude, som omhandler en udvidelse af legepladsen i
Giraffen. Der er pt. en uenighed omkring delingen ”skoven” med
Sfo´en.
Derudover har de været til koncert med Babybandet i Kongehallen ifm
Musikfestivalen. Nogle var også taget turen til Grevinge, hvor
Dagplejens Musikfestival blev afholdt.
Dagplejerne er begyndt at gå i Nordgårdshallen hver mandag og lave
motorik/gymnastik.

Musikdagplejerne i Nord kommer en gang om måneden på plejehjemmet
og synger med beboerne.
Flere af dagplejerne deltog på Fælles Naturdag d.12.9.
Syd:
Der var desværre ikke nogen tilbagemelding fra Syd.
Der er blevet ansat flere i Hørve og en i Fårevejle.
Samtidig arbejder de på at ændre deres udearealer i Fidusen med
klatrevægge og anden beplantning.

29/17
Budget 2018/høring (bilag vedhæftet)
Vi har fået 180.000 kr. til nye vogne.
Ellers er der ingen ændringer og dermed ikke behov for et høringssvar.
30/17
Opfølgning på NUSSA
Se pkt. 28/17. under orientering fra leder.
34/17
Evt.
Majbritt spørger til børnetallet – Anette er ved at lave status. Pt. har vi en
overbelægning på ni børn.
Næste møde d.28.11.17 kl.17.30-20 på Dagplejekontoret.

