DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: tirsdag den 28. november kl. 18.15
På Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
Referat

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og
næstformand blandt forældrene.
Mette Møller er blevet valgt som formand, Maja Lundsted valgt som
næstformand.
35/17
Konstatering af fraværende.
Mette Møller (pga. fødsel), Maja Lundsted.
36/17
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
37/17
Gensidige orientering.


Evaluering forældremødet m Christel Sejerø.
Der var blandet holdninger fra forældrene. Nogle synes, det var for
fjernt fra vores børnegruppe, andre oplevede at det var givtigt og
interessant. Der var stor opbakning til mødet. De bagerste havde dog
svært ved at høre og se, foredragsholderen skulle have brugt
mikrofon. Overvejelser på det rigtige lokale ift. antallet af forældre.



Nyt fra dagplejeleder:

Næste møder gennemgår vi dagplejens organisering.
Der er etableret et udvidet samarbejde med sundhedsplejen, fremover vil
der være mulighed for at sundhedsplejerskerne kan deltage i op følgende
møder i dagplejehjem, sammen med forældrene, når barnet er startet. Der
kan drøftes barnets udvikling, kost og andre sundhedsfaglige behov.
NUSSA uddannelses forløb starter op i uge 1 2018 og der er fastlagt to
forløb i foråret 2018 og et i efteråret. NUSSA er en legebaseret metode
der udvikler på glædesfulde lege mellem voksne og børn. Metoden er et
vigtigt element i forhold til børns følelsesmæssige udvikling i samspil med
andre børn. Metoden understøtter børn personlige og sociale udvikling i
samspil med dagplejeren og de andre børn.
Dagplejen har ansat en ny dagplejepædagog, Dina Larsen som tilknyttes team
midt. Dina starter den 1. januar 2018.
Dagplejen har iværksat supervisionsforløb for de dagplejere der arbejder
med børn på mildt specialiseret pladser. Dagplejen har behov for at
dagplejerne der arbejder med børn med forskellige udviklingsbehov, bliver
opkvalificeret i forhold til, at arbejde mere målrettet med bønenes læring,
trivsel og udvikling. Vi har indgået en aftale med Psykolog, Katrine Dahl, der
vil undervise og superviserer dagplejerne udfra konkrete case eller film. Der
er planlagt 11 forløb i 2018.
Vi har haft besøg af Assens dagpleje, der havde brug for inspiration til at
tænke nyt i forhold til, at organiserer og udvikle dagplejen.



Orientering fra formanden:
Udgår, da Mette er fraværende.



Nyt fra dagplejeteams:
I dette referat bliver de tre teams slået sammen grundet tekniske
problemer;
Der bliver i den kommende tid evalueret på Aktionslæringsforløbene i
de enkelte legestuegrupper. Efterfølgende bliver der afholdt tre

evalueringsaftener med en underviser fra Absalon, hvor der samtidig
kigges fremad ift. arbejdet med AL i 2018.
Det er juletid og i alle legestuegrupper og enkelte byområder, bliver
der inviteret til julegudstjenester – og julefester med forældre. Der
er generelt stor opbakning til arrangementerne.
Derudover har der været ”alle” de øvrige ting, som dage i hallen /
forsamlingshuset hvor der bliver leget og tumlet o.lign.
38/17
Dagplejens tildelingsmodel 2018
Anette gennemgår tildelingsmodellen for den nye bestyrelse.
39/17
Evaluering læreplan og læreplane fremover.
Orientering omkring den tidligere – og den kommende læreplan og den proces,
det foregår i. Bestyrelsen fik udleveret evalueringen af den pædagogiske
læreplan og har mulighed for at læse den til næste møde. Dog er det fra
fagcenteret side, besluttet at der kun skal evalueres på 3 af
læreplantemaerne.
40/17
Dagplejens netværk på tværs af dagplejeteams
På det kommende bestyrelsesmøde vil der foreligge SMTTE-modeller fra de
forskellige netværk.
41/17
Evt.
Næste møde
Næste møde er d.22.feb. kl.17.30-20.

