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Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 29 januar
2019 kl. 17.30 – 20.00

Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
2019- 25597

Dagsorden
1/19
Konstatering af fraværende.
Afbud fra Mette M., David og Heidi.
2/19
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt – derudover besluttes det, at vi fremover vil sende referatet ud
efter mødet og bestyrelsen har derefter en uge til at svare evt.
kommentarer.
3/19
Gensidige orientering.


Orientering dagplejeleder;
Vores fagcenter er blevet omdøbt til Børn-, Familie- og
Uddannelsescenter. Vi får ny centerchef fra på fredag, der hedder
Ane Stallknecht og kommer fra Kalundborg Kommune.
Vores nærmeste chef stoppede i sin stilling op til jul og pt. er stillingen
ikke slået op. Vores center står pt. i en situation, hvor man kunne finde
på at ændre i strukturen, men pt. ved vi ikke hvornår – og om der sker
noget. Mødestrukturen i centerudvalgene er blevet midlertidige
stoppet, hvilket også kan skabe uro.

Vi har ansat, Hevin og Asma, i et års forløb under IGU-uddannelsen. De
to forløb er forskellig sammensat, alt efter kvindernes kompetencer
og udgangspunkt. Der er mulighed for tolkebistand efter behov.
Signe foreslår en app, som kan understøtte den sproglige del af det –
hun sender linket til Anette.
Dagplejen, Bevægelseshaven og Raketten er med i et pilotprojekt
omkring Sprogtrappen – en ny måde at vurdere barnets sprog på og
understøtte sprogudviklingen.
Generelt skal vi optimere på overgangen mellem dagpleje og børnehave
– der er nu nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal skriftliggøre, hvad
der som minimum skal være i en overgang.
Solbakken har inviteret til et samarbejde mellem dem og
naturdagplejerne d.31.1.19


Orientering fra formanden/forældrerepræsentanter;
Forældremødet med Lola Jensen og biblioteket var godt besøgt. Gode
budskaber til forældrene, skaber lidt ”normalisering” omkring de
typiske udfordringer i børnefamilierne. Meget humoristisk.



Nyt fra dagplejeteams:
Midt – Vig planlægger Fastelavn i Aktivitetscenteret med forældre, de
går fortsat i Hallen om mandagen. De starter op med besøg på
Baeshøjgård igen. Pga. faldende børnetal i Vig er der blevet delt flyers
ud og i det hele taget skruet op for reklamen.
Grevinge har været til gudstjeneste sammen med Moselinden i
Grevinge Kirke med efterfølgende forældrekaffe i Spirevippen. De
planlægger også Fastelavn og går på besøg på plejecentret. Derudover
planlægges der en del forskellige aktiviteter i legestuen.
Asnæs har fået nye legestuegrupper og er landet godt i dem. Begge
grupper har lavet årshjul, laver bl.a. morgensang i legestuen med god

inspiration fra et oplæg fra Rasmus Kærså og Lene Knudsen, som har
været og holde oplæg for alle motorik- og musikdagplejere.
Grupperne holder fastelavn hver for sig med forældredeltagelse.
Dagplejerne går i Hallen hver anden uge, hvor de pt. afholder TrilleTrolde. Derudover planlægger de at afholde koloni i maj.
Syd – alle har holdt juletræsfest, en enkelt gruppe med fælles
spisning.
Der planlægges Fastelavn i alle grupper i løbet af februar / marts. En
enkelt gruppe har arbejdet med ”Udeliv om vinteren”, hvor de har
været ude om morgenen med pandelamper og lanterner og se det hele
vågne.
Derudover arbejdes der med hverdagsrutiner ift. projekt styrkede
læreplaner, NUSSA, andre planlagte temaer og bedsteforældredag.
De har fornøjelsen af IGU-studerende Asma.
Syd har Aulaen på skolen én gang om mdr. og hallen to gange om mdr.
Derudover besøger Hørve dagplejerne ældrecentret.
Nord – der var afbud fra deres repræsentant.
4/19
Orientering projekt pædagogiske hverdags rutiner/pædagogisk læreplan
Vi har næste styregruppemøde med vores konsulent d.7.feb. Der er blevet
udarbejdet mål for børn, dagplejere, dagplejepædagoger og forældre. De mål
er ude hos alle dagplejerne og der bliver sparret lystigt omkring det i
legestuerne.
Avisen til forældrene ”Fundamentet” er lige på trapperne.
Dagene for de faglige fyrtårne med konsulenterne er meget inspirerende og
interessante ift. udveksling af holdninger og synspunkter.

Ift. formidling af tøjvalg til forældrene – kunne man skrive det i avisen? Og
samtidig inkludere at man altid kan spørge sin dagplejer – evt. lave en
humoristisk plakat vedr. tøjvalg.
5/19
Orientering om Folkemødet 2019
Mette og Anette skal til et opstartsmøde d.25.2. vedr. Folkemødet og
planlægningen af dette.
Forslag omkring Per Schultz Jørgensen som oplægsholder i vores telt.
6/19
Dagplejens netværk på tværs af dagplejeteams, evaluering og tiltag 2019
Bestyrelsen får udleveret SMTTE-modeller og evalueringer fra de
forskellige netværk.
Debat og beslutninger vedr. budget til de enkelte netværk.
7/19
Børnegrundlovsdag
Det afholdes i år d.29.maj i alle byer. Temaet er ”Børns ret til forskellighed”
– her skal der synges ”Alle børn har ret”, ”Her bor jeg” og Nussa-sangen.
Alle grupper skal melde tilbage snarest, da fristen for at søge midler er
1.3.19.
8/19
Regnskab og budget 2019
Vi har fået tildelt det samme som sidste år, da børnetallet er det samme. De
endelige fordelinger kommer først efter d.7.feb. – de vil blive fremlagt på
næste møde.

Vi har et underskud med ind i 2019 bl.a. pga. et underskud fra 2017 pga.
udbetalinger af feriepenge til opsagte dagplejere. Derudover har vi haft
flere langtidssygemeldinger, end vi har prøvet tidligere, hvilket giver
underskud som helhed pga. gæstevederlag. Samtidig ligger der en uenighed
omkring den generelle gæstevederlagsbetaling, som først bliver afgjort om
tidligst et år. Vi har dog, med tilbagevirkende kraft til 1.4.18 og
fremadrettet, måtte udbetale et højere vederlag end forventet.

9/19
Referat fælles netværksmøde/forældre dagtilbud.
Der er nedsat et udvalg bestående af forældre fra alle dagtilbuddenes
forældrebestyrelser. Anette er blevet sat som tovholder for dette udvalg,
indtil der er ansat en ny chef.
Gruppen har planlagt et foredrag med Lola Jensen og Torben Kjeldsen
d.28.marts. Vi har fordelt pladserne mellem institutionerne, i dagplejen har vi
ca. 50, som bliver fordelt efter først-til-mølle princippet.
Gruppen har nedlagt begrebet forældreambassadør – og er ved at definere
et nyt begreb, hvor man nemmere kan se sig selv i.

10/19
Gæstepleje generelt/ferieplanlægning m.m.
Vi har ansøgt om et pilotprojekt, hvor en dagplejer er gæstedagplejer for
hele Syd, men med base i Fidusen (legestuen i Hørve). Der er umiddelbart
opbakning fra både kollegaer og forældre til projektet.
Der opfordres til at dagplejerne husker at invitere forældrene indenfor, når
det er et nyt gæstested for barnet / familien.

Der er et ønske om, at man som forældre, kan se hvornår ens dagplejer
holder ferie. Evt. en plan et år frem over ferier og fridage. Skaber ro for
forældrene, at de har god tid til at planlægge ift. gæstedagpleje / fri.
11/19
Evt.
Der bliver spurgt til en skrivelse til forældre omkring aflevering af syge
børn. Der bliver oplyst, at vi er underlagt Sundhedsstyrelsens retningslinjer
og derfor må vi ikke udarbejde vores egne. Vi har lagt linket til
Sundhedsstyrelsen op på vores hjemmeside.

Næste møde bliver afholdt d.5.marts kl.17.30-20.30 på
Dagplejekontoret.

