Dagplejen i Odsherred Forældrebestyrelsesmøde

D.30.august 2021.
Afholdes i Mødelokale 1,Vesterlyngvej 8, 4500 Nyk. Sj. fra kl.17.30-20.
Afbud gives til Louise Christiansen tlf.21296352
Dagsorden

24/21 Konstatering af fraværende
Morten, Patricia og Anna

25/21 Gensidig orientering
Nyt fra formanden: Intet nyt at berette
Nyt fra dagplejeleder: Alle er tilbage fra sommerferie.
Dagplejepædagog Dina er gået på barsel. Vi har ansat Gitte Schrøder Nielsen i Dinas
barselsvikariat. Der er rokeret i pædagogteamet, så Gitte skal være i team syd sammen med
Lisbeth Bønløkke Olsen. Heidi og Camilla dækker team midt. Nordteamet uændret.
Der er etableret stor dagpleje i Nord hos Helle J, hvor Helles datter Anja er ansat pr. 01.09.21.
Anja har 3 års erfaring fra vuggestuen i Raketten.
Sabine Krüger Witellus er ansat i Flerbørn.
Vi har haft ansættelsessamtale med evt. kommende dagplejer i Egebjerg, men ansøger opfyldte
ikke ansættelseskriterierne. Vi håber fortsat at få ansat i området og særligt med øje for det
kommende Egeskov boligområde.
I Asnæs og Vig ønskes der ansættelse. Stillingsopslag kører løbende på kommunens hjemmeside.
Hørve og Fårevejle balancerer.
Fagcentret: PPR har fået fuldt ansat. Sundhedsplejen er fortsat særdeles udfordret på mandskab.
Der er inden sommer blevet tildelt trivselspenge til hver medarbejder i kommunen på 300 kr. pr.
ansat.

I dagplejen afholdt vi sommerfest d. 20.08.21 for alle dagplejere i legestuen ”Fidusen” med
pølsevogn og fadøl. En fest hvor fællesskab og gensyn skulle genetableres, efter en lang periode
med Corona og restriktioner. Samtidig at de nyansatte kunne opleve at være en del af noget større.
Der var 48 deltagende. Tilbage meldingerne har kun været positive. AMR-gruppen har lagt op til
at vi skal holde sommerfest som fast tradition i stedet for vores årlige julekomsammen.
Der er introduktionsskrivelser til både dagplejere og dagplejepæd. i gang. Stig vil gerne modtage
en præsentationen for gennemgang inden den kommer i trykken.

Nyt fra teams:
Midt:
Asnæs dagplejerne har besøgt brandstationen. De har af forskellige virksomheder fået sponsoreret
partoutkort til Odsherred Zoo
Vig har afholdt Sankt Hans. Modtaget ½ kg blomsterfrø fra en lokal forening ”Skønhed og skræl”.
Disse frø har forskellige børn og dagplejere sået i haverne. Så har de tørret og presset blomsterne
og skal lave postkort med de tørrede blomster og aflevere til beboerne på plejehjemmet
Bashøjgård. Stig arrangere noget PR på ovenstående historie
Udover er der cykelture på ”Christianiacyklerne” ud til skov og strand, gang i motorik aktiviteter,
start i legestuerne og hallen (torsdage). Der kommer fotograf (forældreønske)
Flerbørn har fokus på motorikken og opstart af nye børn.
Nord: Alle er så småt gået i gang med legestuen og fokus på lærerplans temaerne. Alle er rigtig
glade for at kunne begynde at se hinanden igen og mødes på tværs.
Der er lagt nyt gulv i Giraffen, hvilket der er stor tilfredshed med.
Syd: Der er lavet overdækning/halvtag over fliseterrassen i Fidusen.
Mandagsgr.: har fokus på lege i naturen og at trække indemiljøet ud i større omfang. Benytter sig
af hallen sammen med de andre dagplejere i Hørve og Fårevejle.
Tirsdagsgr.: fokus på Grønne Spire projekt med bålmad, naturmalerier, science arb. med
elementerne ild-jord-vand-luft
Onsdaggr.: har fokus på massage, ”hovedet i alle retninger” motorik, udeleg
Fredagsgr.: har fokus på NUSSA lege og bål
Hørve og Fårevejle har været på fælles skovtur i Vejleby

26/21 Corona i Dagplejen
Alle tidligere restriktioner er ophørt. Dog har vi fokus på at fastholde afspritning og den hyppige
håndvask.

Alle jublede da de ikke dagligt skulle vaske alt legetøj, da det har været en stor og tidskrævende
opgave for alle dagplejere. Der har været en dagplejer som har modtaget hjælp til den daglige
rengøring af legetøj.
De øvrige 0-6 års daginst. bibeholder den ekstra rengøring, da de har ansatte til dette.
Alle vores traditioner, som jul, fastelavn, OL m.v. kan afholdes igen.

27/21 Opfølgning på deltagelse i Folkemøde
Dagplejen var i telt med resten af 0-6 årsområdet, Ung i Odsherred og Ung i landbruget.
Oplægget fra daginst. var Connie Nissen omkring barnets motoriske udvikling fra 0-6 år Ønsket
med oplægget var at vække større politisk bevågenhed omkring 0-6 års alderens egen værdi og
ikke blot som en periode hvor det handler om at gøre børnene skoleparate.
Vi talte om forbruget i pæd. timer i forhold til forberedelse og afholdelse. Der kom flere forslag om
at inddrage både dagpl. Og forældre i planlægning og afholdelse.
Stig foreslog at vi evt. ikke var med i et telt, men stod for alle aktiviteter rundt på pladsen sammen
med resten af 0-6-års området??

28/21 Opfølgning på vores møde vedr. rekruttering
Vi afholdte møde lige inden sommerferien, hvor alle fik opgaver omkring den generelle
rekruttering. Der er ikke helt slået hul på det hele, men der arbejdes i kulissen. Vi står overfor et
generationsskifte indenfor de næste 5 år, hvilket betyder at vi skal lægge os i selen og være
forberedte på dette.
Vi drøfter flere ideer
-

Reklamefilm som kan vises i Vig bio og i andre relevante sammenhænge
Radio
Ugeavisen
Bosætningskonsulent/Velkomstmøder (Stig snakker med Nastji)

Alle arbejder videre på de forskellige opgaver
29/21 Børnetal – budget
Vi er på nuværende 238 indskrevne børn, men har i gennemsnit passet 220. Vi forventer derfor at
skulle aflevere penge sidst på året.
Vi forventer at gå yderligere ned i børnetal i 2022 pga. generelt faldende børnetal. Den endelige
ressourcetildeling falder på plads i september.
Det er fortsat vigtigt, at vi har tilpas dagplejepladser, så vi kan give forældrene et reelt tilbud, samt
følge med efterspørgslen på dagpleje pladser.

30/21 Forældremøde 2021 – oplæg og valg
Vi afholder forældremøde på Vig skole i Aulaen tirsdag d. 02.11.21 kl. 18.30
Der vil som start være velkomst v. Louise
Årsberetning fra Sisse og derefter valg til bestyrelsen.
Efterfølgende har vi engageret legekonsulent Kit Nørgård til at holde oplæg omkring børns leg.
Hvordan vi både som forældre og personale kan etablere gode legemiljøer for børn. Oplægget
varer 1,5 timer og er opbygget med både en teoretisk og praksis del.
Vi har gennemgået styrelsesvedtægterne og der er lavet ændringer. De skal omkring juristen inden
de endeligt kan godkendes.
31/21 Aula
Aula vil fortsat være en informationskanal fra Louise og til forældrene.
32/21 Planlægning af næste møde
Af tidsmæssige årsager blev dette ikke effektueret
33/21 Evt.
intet

