Dagplejen i Odsherred Forældrebestyrelsesmøde

D.4.maj 2021. Afholdes i kantinen på Vesterlyngvej 8, 4500 Nyk. Sj. fra kl.17-20.
Afbud gives til Louise Christiansen tlf.21296352
Dagsorden
#2021-100867
13/21 Konstatering af fraværende:
Stig, Morten, Sanne, Majbritt J. og Patricia.

14/21 Gensidig orientering
Nyt fra dagplejeleder:
Status fra byerne: Egebjerg og Højby mangler dagplejere til at kunne imødekomme ventelisten i
områderne.
Nykøbing er der lidt ledigt kapacitet, hvilket kan opveje de manglende pladser i resten af nord.
Asnæs og Grevinge er der akut mangel på dagplejepladser.
Vig balancerer lige nu, Hørve og Fårevejle ligeså.
Vi er langt nede i børnetal p.t trods ventelisten er god og børnetallet er stigende. Det er en stor
frustration ikke at kunne tilbyde pladser, hvor forældrene ønsker og at rekrutteringen af
kvalificerede dagplejere lader vente på sig.
Vi har ”mistet” ca. 12 børn i forbindelse med de opsigelser og fratrædelser der har været hen over
vinter/forår.
Der arbejdes fortsat på at komme væk fra 5-børns kontrakterne og nedbringe børneantallet hos
den enkelte dagplejer til 4 børn, i forhold til at forbedre gæsteplejesystemet og kvaliteten generelt.
Der er opstået en misforståelse i forhold til forældrebestyrelsesvedtægterne vedr. medlemsophør
når man ikke længere har barn i dagplejen. Der er i vedtægterne modsatrettede bestemmelser
omkring dette, så Louise har sendt disse til juristen for gennemgang.
Anna fortæller om: Ælle bælle MAJ fortælle Kulturregional Læsefestival for de mindste:
Vestsjælland læser højt - 17.-23. maj Alle bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er
gået sammen om at lave en samlet litteratur- og læseindsats for 0-3-årige børn og deres
familier i uge 20. Vi kalder den Ælle bælle MAJ fortælle. Højtlæsning, fortællinger, rim,

remser, sange, billedbøger og lydbøger er en god vej til ro, koncentration og fællesskab, og
fortællingerne er med til at give vores børn et vindue til verdner, de både kan lære af og spejle
sig i. Og så er det hyggeligt. Vi er fuld gang med at forberede vores ugeprogram, som I snart kan
finde på vores Facebookside og hjemmeside. Hold øje med programmet, og glæd jer til en hel
uge med boggaver, højtlæsning ude og inde, forfatterbesøg, læsehuler, babysalon, sproglege,
sanglege, fortælleskattejagt, pyjamasfest med godnatlæsning på biblioteket og meget mere.
I forbindelse med LæseFestivalen kommer biblioteket rundt med kufferter i uge 19, så de er klar til
brug i uge 20.
Inden sommerferien vil kufferterne blive hentet igen og nyt materiale vil blive kørt ud ift. at OLG
(Odsherred læser Godnathistorie) går i gang igen i efteråret. Temaet for bøger og materialer vil
være Venskab
Sisse og Anna koordinerer at samarbejdet bliver lagt på vores – og bibliotekets fb / hjemmeside.

Fagcentret:
SSP er udvidet med 2 fuldtidsstillinger, så de er 3 fuldtidsmedarbejdere. De er i gang med at lave
en ny strategi, som rækker bredere ud og lægger op til samarbejde omkring børn og familie i vores
regi også.
Sundhedsplejen er særdeles udfordret i forhold til personalemangel. De har flere sundhedspl. der
er gået på pension og fraflytninger. De har samtidig været ramt af Corona flere af dem.
Grundet de manglende ressourcer (og corona) er forældregrupperne i projekt ”Barnets første 1000
dage” (program som henvender sig til familier og børn med forskellige udfordringer) blevet
annulleret, da projektet planmæssigt stopper i efteråret 2021. Hjemmebesøg, samt sp deltagelse i
opfølgningsmøder mm. fortsætter dog.
De har pt. fået dispensation til at have en sygeplejerske ansat i et vikariat, som varetager de
opgaver, der tillades.
Der er ansat en ny leder af LUP (Læring, Undervisning og Pædagogik); Jørgen Helbro.

Nyt fra team Syd, Midt og Nord:
SYD: Majbritt fortæller at alle oplever glæde ved at de igen kan komme i legestue samlet og
begynde at få rystet sig sammen igen. Generel god trivsel i området.
MIDT: Grevinge legestue ”Spirevippen” er blevet færdig efter ombygning og Mie (Dagplejer i Vig)
fortæller, at der er glæde over at kunne starte op igen. Ellers er alle i gang med det nye lærerplans
tema og netværkene. Generel god trivsel i området.
NORD: ”Giraffen” er i gang på samme vis som de øvrige legestuer og der er en glæde ved at
komme i gang igen. Alle er i gang med netværk og lærerplansarbejdet.

Samtidig er der igangsat renovering af gulvet, hvor der bliver lagt linoleum i spiseområdet, samt
nedslibning og lakering i resten af rummene.
Der er lidt udfordringer med besøgende på legepladsen i weekenderne og om aftenen, som
efterlader sig skodder, flasker og andet. SSP´erne er orienteret og de vil opsøge problemet.
Nyt fra formanden:
Se pkt. rekruttering

15/21 Status ift. Corona i dagplejen
Vi følger fortsat de retningslinjer der bliver udstukket fra regeringen. Disse har p.t. ikke ændret sig
i forhold til tidligere udmeldte restriktioner. Dog har vi i takt med genåbningen også lukket op for
legestuerne igen med hele legestuegr. Fra uge 19 åbnes der endnu mere op, hvor dagplejerne kan
mødes på tværs af grupperne også.
Dagplejerne opfordres til at blive testet ugentligt. I forbindelse med dette kan der opnås op til 1
times afsp., da de ikke har mulighed for at blive testet indenfor deres arbejdstid.
Vi drøfter om der stadig skal testes efter vaccinering. Louise tager kontakt til beredskabet omkring
dette.
Der er kommet besked fra øverste ledelse om at undersøge sygefraværsstatistikken i forhold til
”klatsyge” og 2-3 dags-syge
Det er registreret, at der under Coronatiden har været lidt mindre sygdom, især har
roskildesyge/mave-infektioner været helt væk, hvilket lægger op til, at vi bibeholder den øgede
håndvask, afspritning mm.
Louise fremlægger det til næstkommende forældrebestyrelsesmøde efter det er drøftet på MEDudvalget.
I forhold til refusion for familier der har holdt deres barn/børn hjemme efter sidste nedlukning
har refusionsinformationen, været lagt ud på vores forskellige platforme -AULA-Hjemmesiden og
Facebook. Efterfølgende har der været to klager fra forældre, som ikke har set opslaget og derfor
ikke rettidigt har kunnet søge dette. Louise har taget det op i fagcenteres ledergruppen, men ikke
fået svar på om disse besked-veje er godkendte i forhold til den type information eller det skal
sendes til forældrenes e-boks. Hun har herefter taget kontakt til juristerne i kommunen og den
ligger nu i sekretariatet.

16/21 Rekruttering
Igangsættelse af tiltag mm.
Sisse er i gang med Dagplejens facebookside i forhold til at opbygge følgere og har fået skudt den
godt i gang med flere spændende opslag, som gerne skulle nå bredt ud. Den skal bugne af sjove,
skøre og finurlige opslag, dog med en saglig og faglig klang.

Samtidig er hun komme på den sprudlende ide at alle dagplejere skal hyldes, med en lille kort
tekst, som beskriver den enkelte dagplejer, samt 2 billeder hvor 1 viser noget fra dagplejehjemmet
og et billede af dagplejeren. Dagplejerne har fået mail ud om, at Sisse kontakter dem løbende.
Sanne har lavet en produktionsskitse til en rekrutteringsvideo, som skal lægges op på vores
forskellige platforme, som gennem positive udsagn fra dagplejere fortæller om det attraktive, sjove
og spændende ved dagplejejobbet. – Mie (Vig), Majbritt (Hørve) og Signe (Nord) skriver ud i
teams og beder dagplejerne om at indsende deres tanker.
Stig har været i kontakt med FOA og adspurgt om evt. rekrutteringsmateriale, der kan bruges.
Lisbeth og Signe færdiggør vores nye ”Velkommen i Dagplejen” folder og kontakter
Bosætningskonsulenterne og Kultur og Fritid, så de forhåbentlig vil være med til at distribuerer
den i relevante sammenhænge.
Louise kom med en ide om at Dagplejens årlige ”Åbent Hus” i juni, både kunne være for
kommende børn, men også kommende medarbejdere som nyt tiltag. Endvidere at udvide til flere
”Åbnet Hus” arrangementer årligt. Dette bliver taget op på kommende MED-udvalgsmøde.

17/21 Folkemødet d.28.8.21
Dagplejen og resten af dagtilbudsområdet 0-6 år er gået sammen i forhold til at lave et fælles telt
til Folkemødet. Tidligere har dagplejen og to inst. i Nyk. haft eget telt.
Der er fælles planlægningsmøde i uge 19.

18/21 Dialogmødet og forældrenetværket
Dialogmødet skudt til sep. 2021. Samme udmelding som fra sidste møde. Louise sender mødedato
når hun modtager en sådan.
19/21 Sprogtrappen indføres på 0-6 års området
Godkendt politisk.
Lørdag d. 12. juni afholdes der introduktion til Sprogtrappen for alle dagplejere, samt en lørdag i
efteråret.

20/21 Høringssvar ift. Sprog- og Læsepolitik
Fremsendt med dagsorden. Louise samler input fra gruppen og sammenfatter et høringssvar.
Herefter modtager I det for gennemlæsning og evt. tilføjelser og/eller rettelser.
21/21 Planlægning af kommende forældremøde
Pkt. skudt til næste gang.

22/21 Børnenes Kulturregion projekt
Intro og brainstorm
Pkt. skydes til næste møde

23/21 Evt.
Ingen havde noget til evt.
PKT. til næste møde:
•
•
•
•

Sygefravær -strategi
Forældrebestyrelsesvedtægterne gennemgås og tilrettes
Planlægning af kommende forældremøde
Børnenes Kulturregion Projekt

