Dagplejen i Odsherred Forældrebestyrelsesmøde

D.23.november 2021.
Afholdes i Kantinen,Vesterlyngvej 8, 4500 Nyk. Sj. fra kl.18.00-20.30.
Afbud gives til Louise Christiansen tlf.21296352

Dagsorden
Forældrebestyrelsen starter med en kort præsentationsrunde, introduktion til
forældrebestyrelsesarbejdet og efterfølgende konstituering.
Bestyrelsen består af:
Konstituering af den nye forældrebestyrelse:
Ny Formand: Fie Jensen (mor til Mie hos Lisbeth G. Egebjerg) (på valg 2023)
Næstformand: Sisse Rasmussen (mor til Dagny hos Maria Fårevejle) (på valg 2023)
Menige medlemmer forældre:
Stig S. Mortensen (far til Benjamin hos Lotte N. Nyk. Sj.) (på valg 2022)
Rikke B. Madsen: (mor til Mads hos Mie Vig) (på valg 2022)
Janni P. Olsen: (mor til Uma My hos Jeanette Vig) (skal spørges om hun ønsker at sidde i
1 eller 2 år)
Medarbejder repræsentanter:
Tine Rømer: dagplejer Nyk. Sj.
Mie Andersen: dagplejer Vig
Majbritt Lynge: dagplejer Hørve
Camilla Posey: suppleant for dagplejerne
Louise Christiansen: Dagplejeleder
Signe Celik: Dagplejepædagog

34/21 Konstatering af fraværende:
Janni

35/21 Orientering fra leder af Dagplejen:
Der er afholdt ansættelsessamtaler i Nykøbing og til Flerbørnsdagplejen i Grevinge
Der mangler fortsat dagplejere i Vig og Asnæs.
Vi har ansat i Kristina i Asmindrup pr. 01.12.21 og Ditte i flerbørn pr. 01.12.21
Der har været 43 ansøgere til stillingen i Flerbørn, men en del var ikke faglig kompetente.
Der har over de sidste 12 år været en nedgang i dagplejere fra 140 til 70 i hele Odsherred.
Der er løbende stillingsopslag i de områder, hvor der er mangel på dagplejere.
Rikke Blom, vores kommunal direktør, har opsagt sin stilling og fratrådt pr. 01.11.21
Denne post udgår, hvilket betyder, at centerchef Ane Stallknecht ”rykker” op og tættere
på det politiske lag.
Thomas, leder af den integrerede inst. Regnbuen, og Louise har fremlagt hvordan der
arbejdes med de styrkede læreplaner indenfor 0-6 års området for politikkerne tidligere
på året.
Fagcentret: Sundhedslederen Hanne Lund har opsagt sin stilling. Der skulle have været
ansat en ny pr. 01.01.22, men der var ikke en kvalificeret i ansøgerfeltet, så den genopslås
med ansættelse pr. 01.02.22

36/21 Orientering fra formanden:
Intet nyt.

37/21 Orientering fra de tre dagplejeteams:
Syd – Mandagsgr.: har været på Besøgsmarken (Fårevejle) og lavet et lille projekt – fra
jord til bord. Så har de fokus på ”fysisk leg indenfor”. De nyder at kunne være sammen i
legestuen og er også i gang med ”julehemmeligheder”.
Onsdagsgr.: Har deltaget i Litteraturfestivalen, arbejder med ”kroppen i alle retninger”,
NUSSA og ”julehemmeligheder”
Fredagsgr.: har afholdt ”bedsteforældredag” med mange deltagende, maddag med
”æggemuffins” på menuen, NUSSA, læsestation, og ”julehemmeligheder” og andet
julehygge.
Alle gr. har haft eller skal have julefrokost med børnene (desværre uden
forældredeltagelse gr. Corona)

Midt – Asnæs: Nyder at kunne bruge legestuen og hallen.
Flerbørn: Arbejder med efterårstema og så småt i gang med julehemmeligheder.
Grevinge: Julerier og har hentet juletræ til legestuen
Vig: Har haft Halloween fest med forældre v. Torvehallen med sponsorerede græskar fra
”Skønhed og skrald”, hallen en gang ugentligt, været på besøgsmarken i Fårevejle og er
nu i gang med julerier.

Nord – Musiknetværket har været på plejehjemmet Præstevænget og sunget med
beboerne, hallen en gang ugentligt, Motionsdag på ”den gode omvej” med stor
forældreopbakning. En gruppe har deltaget i Litt. Festivalen med begejstring,
Besøgsmarken Fårevejle, Halloween hygge i de forskellige grupper med sponsorerede
græskar fra Netto Nyk.
Alle grupper har nydt at komme i legestuen, men også en bekymring i forhold til smitte
og restriktioner.
ALLE OMRÅDER HAR HAFT FOTOGRAF

38/21 Introduktion til dagplejens organisering, herunder
værdigrundlag, læreplan:
Louise introducerer til dagplejeorganiseringen, værdigrundlag og lærerplansarbejdet.

39/21 Gennemgang af tildelingsmodel og budget 2022:
Der er ressourcetildeling hvert år, men denne er ikke kommet endnu. Vi ved dog på
nuværende tidspunkt, at der har været nedgang i vores børnetal og at det virker nu til at
være stagneret. Det forventes, at vi dels skal aflevere penge ift. ikke at have passet det
antal børn vores budget 2021 var sat efter, samt en reducering af budget 2022 pga. færre
indskrevne børn.

40/21 Status ift. corona:
Fælles drøftelse

41/21 Introduktion til forældrenetværket:
Louise orienterer omkring det tværgående forældrenetværk for alle daginst. i kommunen.
Ditte leder af Fårevejle Bh er tovholder på netværket. Der er ikke kommet en mødedato
ud endnu. Louise sender den når hun modtager denne.

42/21 Evaluering af forældremødet d.2.11.21:
Evaluering af forældremødet med gæste oplægsholder Kit Nørgård vedr. Legen og legens
betydning for barnet.
Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger fra de forældre, som deltog. De
oplevede Kits oplæg super godt og at hun kom med gode tips og ideer til, hvordan legen
kunne komme til at fylde mere og hvorfor legen er en essentiel del at barnets liv og
udvikling.

43/21 Evt.
Ingen pkt.

44/21 Dato for kommende møde:
Næste møde:
Generel snak omkring forældrearbejdsdage i legestuerne.
Ny møde dato:
Louise udsender en Doodlemail omkring næste mødedato

