Dagsordner og referater

25. juli 2018

Dagsorden bestyrelsesmøde den 14. august
2018 kl. 17.30 – 19.30

_

Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
2018 #164368

Dagsorden
8/18
Konstatering af fraværende.
Louise, Maya, Mette S. og Signe.
9/18
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
10/18
Gensidige orientering.

Dagtilbud og Uddannelse
Sag: 306-2016-8877
Dok: 306-2018-164368

Kontakt
Direkte: 59 66 55 71
ahh@odsherred.dk

Odsherred Kommune
59 66 66 66



Orientering dagplejeleder

Der skal ifølge den nye dagtilbudslov udvikles på forældresamarbejdet i
dagtilbud.
Hvordan kan bestyrelsen generelt få mere indflydelse og blive inddraget i
dagtilbuddets pædagogiske profil og hvordan kan samarbejdet med alle
forældre generelt optimeres.
Der er ansat en ny direktør på vores område, Rikke Blom.



Orientering fra formanden:

Vi har fået en skriftlig henvendelse fra en forældre i Egebjerg. De er
udfordret på den lange afstand fra Egebjerg til Nykøbing når der er legestue og
hvad er formålet med legestue for de helt små børn i dagplejen, når f.eks går i
stordagpleje med 7 andre børn.
Dagplejen holder et møde med dagplejerne og drøfter forskellige
løsningsforslag og muligheder.


Nyt fra dagplejeteams:

Asnæs har modtaget partoutkort fra Asnæs Dyrepark – rigtig flot.
Der er afholdt bedsteforældredag, børnegrundlovsdag og musikfestival i
Grevinge og flere har deltaget i musik/koncerter hen over sommeren i
Holbæk.
Dagplejerne i Nord besøgte cirkuspladsen om formiddagen, så børnene kunne
se elefanter og andre sjove ting.
En gruppe dagplejere deltog i besøg på Nygården, hvor de må plukke frugt,
se dyr og altid bliver taget godt imod. Dejligt sted for børnene.
11/18
Orientering projekt hverdagen rutiner, samt forældrerepræsentant i
styregruppen.
Mette Møller Olsen repræsenterer bestyrelsen i styregruppen.
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12/18
Orientering om Folkemødet
Program er ved at være på plads og sendes ud til alle. Raketten og
Skovinstitutionerne deltager med aktiviteter for børn – vand, ild, sten m.m. og
udsmykning af teltet.

13/18
Dagplejens netværk på tværs af dagplejeteams
Udgår, vi mangler Louise til at redegøre for naturnetværkets smittemodel.

14/18
Evaluering Børnegrundlovsdag
Det var en fantastisk dag i alle områder med stor opbakning, engagement og god
planlægning fra dagplejerne. Ønsker det bliver en fast tradition årligt.
Børn over 2 år fik et engangskamera, som de har taget sjove billeder med. De
fandt hurtigt ud af at dreje, trygge og holde kameraet op for øjnene. Billederne
bliver udstillet til folkemødet.
FOLA har støttet med økonomiske midler til kameraerne.

15/18
Stearinlys i dagplejehjem
Der er udarbejdet en henstilling/opmærksomhed på anvendelsen af levende lys i
dagplejen.
Nu nærmer vi os vinteren hvor stearinlys er med til at sprede hygge både i
familien og i dagplejehjem.
Dagplejens bestyrelse henstiller opmærksomheden på at stearinlys kan være
dårligt for børns helbred.
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 Vælg lys med den rigtige form. Fyrfadslys forurener mindre, de brænder
langsommere og spreder derfor mindre partikler.
 Klip vægen ned, en kraftig flamme betyder mere sod og partikler.
 Sluk lyset med en lyseslukker eller mellem 2 fingre i stedet for at puste
det ud.
 Luft altid ud efter at du har slukket lyset.
 Undgå lys med parfume, glimmer eller gele.
 Brug aldrig lukkede stager og lygter indendørs.
 LED-lys er bedst for børns helbred (og voksnes).

16/18
Forældremøde
Afholdes den 20. november 2018 og vi forsøger at booke Lola Jensen.

Evt.
Næste møde

Venlig hilsen
Anette Haudal
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