Sags nr.: 306-2016-8877
Dok. Nr.: 306-2018-83182

REFERAT
DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.30
På Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
Dagsorden
1/18
Konstatering af fraværende.
Dorthe, Signe og Louise

2/18
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

3/18
Gensidige orientering.


Orientering dagplejeleder

Dagplejen afholder Børnenes Grundlovsdag d. 31. maj. Planlægningen er i sin fase, følg
med på dagplejernes hjemmeside.
Der er varslet strejke for dagplejerne d. 4. april strejkevarslet kan udsættes 14 dage og
herefter yderligere 14 dage hvis forhandlingsparterne forsat er uenige. Der bliver ikke
etableret nødpasning af dagplejen i Odsherred.



Orientering fra formanden:

Der sættes møde for alle bestyrelsesformænd og en repræsentant mere d. 10. april.
Kathrine og Mette deltager
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Nyt fra dagplejeteams:

Flere legestuegrupper er begyndt at tilrettelægge Nussa forløb i legestuen.
Der er etableret en helt ny legeplads i Vig –vi vil gerne deltage i indvielsen sammen
med skole og andre dagtilbud.
Alle legestuegrupper har afholdt fastelavn og flere grupper har holdt påskefrokost.
Alle legestuegrupper er i gang med aktionslæring og de fleste har allerede valgt et
aktionstrin der udspringer af en hverdagsrutine f.eks. af- og påklædning, måltidet,
oprydning eller lignede.
I syd arbejder de på at få gang i materialekendskab og gøre dem mere tilgængelige for
børnene, så de har et reelt valg.
Midt er i gang med at planlægge koloni på Fyrregården i Ordrup.
Asnæs tager kontakt til musikskolen ift. Børnegrundlovsdagen.

4/18
Orientering projekt hverdagen rutiner
Anette orientere om det nye projekt på dagstilbudsområdet som skal i gang september
2018. Ressource personer og dagplejepædagoger skal på kursus i foråret.

5/18
Folkemødet
Anette og Mette deltog i opstarts møde vedrørende det kommende folkemøde d. 8.
september. Her fremlagde de en idé til et telt ”de små demokrater” 0-12 år. Vi har
efterfølgende fået bevilliget et telt, og skal nu i gang med at finde to dagtilbud, der vil
gå med på ideen så vi får dækket hele 0-12 år området.
Endvidere forsøger vi at få Thomas Blachman som hovednavn. Vi arbejde på et program
og holder bestyrelsen orienteret løbende.
David vil gerne deltage med det praktiske vi kan have behov for på dagen. Kathrine vil
gerne bidrage med noget udfordrende uden for teltet. Majbritt vil gerne stå for
forplejning af en slags.

6/18
Dagplejens netværk på tværs af dagplejeteams
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Bestyrelsen kan ikke ud fra det samlede budget til netværksgrupper bevillige
naturnetværksgrupper midler til en christianiacykel.
Bestyrelsen finder sommerfugle projektet dyrt og vil gerne blive klogere på hvorfor
lige sommerfugle igen.
Kostnetværket har ikke søgt økonomiske midler, der bakkes om smtte½-modellen. Der
mangler smtte-model fra motoriknetværket. Musiknetværket godkender.

7/18
Børnegrundlovsdag
Børnenes grundlovsdag bliver nærmere planlagt d. 17. april. Den afholdes i alle byer
med sangen ”alle børn har ret” –der bliver musik og andre gode sange og børnene skal
synliggøre Børnekonventionen med små skilte.

Evt.
Der et ønske om at drøfte stearinlys i dagplejehjem på næste bestyrelsesmøde.
Der er budget/dialogmøde for bestyrelsesformænd og næstformænd d. 17. maj –
indbydelse kommer

Næste møde
Næste møde bliver i starten af juni måned.

