Dagplejen i Odsherred Forældrebestyrelsesmøde

D.8.februar 2022.
Afholdes i Spirevippen, Bytoftevej 4, 4571 Grevinge fra kl.17.00-19.30.
Afbud gives til Louise Christiansen tlf.21296352

Dagsorden
1/22 Konstatering af fraværende:
Dagplejer Camilla Posey (Som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for dagplejer Mie i Vig)
2/22 Orientering fra leder af Dagplejen:
Louise informerer om situationen i Flerbørnsdagplejen i Grevinge. Der er udfordringer
med at få et kvalificeret team og få en dagplejepædagogisk dagligdag op at køre.
Debat og forslag i bestyrelsesgr.i forhold til Flerbørn:
-

Tilrettelægge praktik for de nyansatte i dagplejehjem som led i at blive introduceret
i dagplejepædagogikken, struktur og indhold
Mentorordning for de nyansatte, hvor der tilknyttes en dagplejer fra legestuegr. i
området Grevinge, Asnæs eller Vig.
Evt. en forældrerepræsentant fra Flerbørn. Efterspørgsel fra Forældrebestyrelsen.
Teambuilding dag

Dagplejer Mie Andersen fra Vig har opsagt sin stilling pr. 28.02.22. Mie skulle oprindeligt
have fratrådt pr. november 2022
Louise Horn Asnæs har opsagt sin stilling pr. 28.02.22 gr. hendes nuværende
familieforhold med egne små børn. Vi håber hun vender tilbage når hendes børn er blevet
lidt større.
Malene Richelsen Nyk. er opsagt pr. 28.02.22
Cecilie Posey Ny dagplejer ansat pr. 01.01.22 i Nyk.
Ida Poulsen dagplejer i Flerbørn ansat pr. 01.02.22

Der er ansat ny leder i børnesundhed Karin Wood pr. 01.02.22

Pr. 01.03.22 vil der i PPR blive ansat en ny psykolog, Helle Thybo, som har speciale inden
for små børn. Hendes område vil være hele Dagplejen, samt en håndfuld andre dagtilbud.
Netværksgrupperne KOST og IDRÆT i dagplejen er på pause, da tilslutningen af
dagplejere er for lille p.t.
Dagplejen er sammen med de 0-6 årige inst., samt skolerne med i et nyt forsøgs projekt
PLC (professionel lærings cirkel).
Forsøgsperioden løber fra feb.-april 2022
Hovedprojektet er fastlagt til at skulle starte i april, men kan blive udskudt til efter
sommerferien alt efter corona situationen.
Legestuerne har i længere tid været ”lukket” i forhold til corona, men starter op efter uge 8.
Der er flere dagplejere, der er utrygge ved at samles i grupperne i forhold til smitte og det
er derfor frivilligt at benytte legestuen indtil midten af marts. I legestuerne skal vi have sat
gang i arbejdet igen med læreplanerne og projekt PKD (Pædagogisk kvalitet i dagplejen).
3/22 Orientering fra formanden:
Der er ikke noget nyt at berette.
4/22 Orientering fra de tre dagplejeteams:
Syd: samlet er grupperne rigtig glade for at skulle starte op i legestuerne igen. Hos
dagplejerne har der været gang i fastelavns forberedelser og afholdelse af denne tradition.
fortsat pressede gr. sygdom (coronaen) og mangel på pladser.
Midt: Vig har på samme måde været corona plaget.
Der er kommet nye børn og små juleafslutninger hjemme hos os selv. I start december
måned, gik Camilla rundt i byen til butikkerne med en lille hjemmelavet julehilsen som de
kunne hænge op i deres vinduer fra børnene i dagplejen. Lisbeth W. har været på
Bashøjgaard med det samme, det bragte stor glæde hos alle.
Nord: Alle glæder sig til legestue opstart. Der har som i de andre områder været en del
sygdom (corona) som præger billedet.
AMR`en (arbejdsmiljø rep. Ann-Sophia Thorsøe Nyk.) er sygemeldt, hvilket betyder, at der
ikke har været rundering. Tine referer fra NORD, at der er et ønske om, at der er en anden,
der kan tage denne opgave. (Dette er dog ikke aktuelt mere, da Ann-Sophia er tilbage og i
gang med runderingen).
Tine giver samtidig udtryk for, at der i NORD området er en udbredt bekymring i forhold
til de dagplejer opsigelser, der har været det sidste stykke tid.

I forlængelse af denne snak taler vi ind i, hvad der ligger til grund for disse, fastholdelse,
fysisk/psykisk sundhed og stabilitet.
Snakken arbejdede sig videre i forhold til at synliggøre dagplejepædagogikken, inddrage
forældrene og nudge dem i forhold til at interessere sig for udviklingen hos de 0-3 årige
-evt. lave en pixibog omkring selvstændighed og andre pæd. emner
- uddele ”Fundamentet” -forældreavisen som fortæller om de lærerplanstemaer, vi har i
fokus og hvordan og hvorfor vi arbejder med dem.
5/22 Budget 2022:
Det kommende budget er blevet offentliggjort og den besparelse, som var blevet varslet er
fortsat gældende. Nu er det børnetallet som vi håber, kan holde og kommer til at balancere.
Budget 2021 har der været god feedback på. Vi kom godt ud af året på trods af etablering af
legestue, div. bygningsvedligehold, samt et lavere børnetal end forventet.
6/22 Status ift. corona:
Vi er p.t. meget udfordret af coronarelaterede sygemeldinger, som har indflydelse på
overholdelsen af pasningsgarantien.
Vi har bedt om dækning af overarbejdstimer for dagplejerne i forhold til testtider, da de er
blevet opfordret til at lade sig kvik eller PCR teste 1-2 gange ugentligt. Disse tider har ligget
udenfor deres arbejdstid.
Dette er ikke gældende mere, da alle dagplejere har fået selvtest til hjemmebrug.
Alle gældende Corona restriktioner er løbende meldt ud på AULA.

7/22 Udarbejde af høringssvar vedr. vedhæftede bilag ift. bygninger og
ejendomme:
Drøftelse af det fremsendte høringsmateriale. Louise fortæller, at der blandt
dagtilbudslederne er en bekymring for at få taget 60 % af de få midler der pt er.
I det hele taget oplever forældrebestyrelsen, at materialet er uigennemskueligt. Louise
sender sagsfremstillingen til formanden for bestyrelsen, for en evt. mere nuanceret og
uddybende fremstilling. Fie laver et udkast til et høringssvar og sender det ud til resten af
gruppen, hvorpå der kan kommenteres.
8/22 Drøftelse af forældrearbejdsdag generelt:
Tine fremlægger en bekymring fra dagplejere i forhold til ansvarsfordelingen omkring
afholdelse af forældrearbejdsdage.

Vi lander på at bestyrelsen nikker ja til at der afholdes forældrearbejdsdag i de respektive
legestuer med deres deltagelse / engagement.
Det er bestyrelsen, der inviterer sammen med dagplejekontoret.
Datoerne meldes ud snarest og der er stemning for at de afholdes om fredagen.
Bestyrelsen deltager i de forskellige områder.
9/22 Drøftelse af muligheden for at forældrebestyrelsen bliver mere synlig
Forslag til dette pkt.:
- deltagelse i arbejdsdage
- invitation til deltagelse på tema/fælles dage, hvor bestyrelsesmedlemmer kan fortælle om
deres arbejde i bestyrelsen
- Facebook opslag (uden kommentarfelt) med præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
10/22 Evt.

Næste møde:
Louise inviterer til næste møde gennem doodle- invitation. Fastlagt til d.11.maj 22 i
Fidusen, Nørregade 19, Hørve

