DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Onsdag den 20 november kl. 18.00
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
Afbud eller lign. Anette Haudal, 20101871
Dagplejen sørger for en let forplejning.

Dagsorden
2019-284922

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og
næstformand blandt forældrene.
Konstituering
Mette Møller Olsen som formand, Steffen Kruse som næstformand.
28/19
Konstatering af fraværende.
Majbritt Jørgensen og Patricia Berwald har begge meldt afbud.
29/19
Oplæg om dagplejens organisering.
Anette holder oplæg omkring organisering og hvad der er på spil i den
kommende tid.
30/19
Budget/ tildelingsmodel 2020, hvis vi har modtaget det.

Vi har endnu ikke modtaget den endelig udgave. Anette har på politikerweb
læst vores tildeling. Vi er pt. tilfredse, men afventer den endelige udgave.
31/19
Gensidige orientering.


Nyt fra dagplejeleder
Dagplejen har været en del af et pilotprojekt, ”Sprogtrappen”. Det er
et sprogvurderingsværktøj udviklet af Pia Thomsen, som både
vurderer og samtidig lægger op til handlestrategier for barnets
sproglige udvikling. Lørdag d.23.11. skal alle ansatte i 0-6 års området
på kursus med Pia Thomsen.
Vi skal umiddelbart være en del af det nye intra ”Aula”. Anette går
videre med det ift. om vi har en reel valgmulighed. Umiddelbart er der
en skepsis over for især formålet med at få Aula ind i dagplejen. Vi
har brug for at få yderligere informationer omkring formål og brug af
det.
Vi er udfordret på rekruttering af dagplejere – pt. har vi en ledig
stilling i Grevinge og en i Asnæs.
Kunne det være en mulighed at udvikle en ”rekrutteringsflyer”?



Nyt fra dagplejeteams



Nord; der har været afholdt det årlige motionsløb på Den Gode Omvej
i Nykøbing. Ifbm. med læsefestivalen har der været inviteret til
Sansecirkus på plejehjemmet. På biblioteket har der været en
udstilling med aktiviteter for børnene. I næste uge starter OLG
(Odsherred læser godnathistorie) i legestuegrupperne. Lions har
doneret en højtaler til hallen, så det er muligt at få musik til
bevægelseslegene.
Syd; I den sidste tid har mandagsgruppen haft ”Byg en Pizzaovn”projekt. Der har været afholdt indvielse af med god opbakning af

forældre i dagplejen og repræsentanter fra Lions. Naturdagplejerne
har arbejdet videre med deres Krible-Krable projekt. Der er startet
aktiviteter omkring jul, julegaver mm. Der er blevet afholdt Nussasamlinger.
Der er endvidere indgået en aftale om at Fårevejle dagplejerne kan
bruge ”konfirmandstuen” i Fårevejle Kirke; et rigtig godt rum.
Midt; dagplejerne har deltaget i Motionsløbet, Læsefestivalen og OLG
starter op i de kommende uger.
Der er en dagplejer, som går på barsel efter Nytår.


Nyt fra formand;
Mette har lige afholdt formandens beretning på forældremødet
d.7.11., så der er pt. ikke noget nyt.

32/19
Evaluering af selvhjulpenhed/ af og påklædning
Der er blevet evalueret på dagplejernes – og børnenes udbytte af projektet
omkring selvhjulpenhed.
Der mangler at blive evalueret på forældrenes- og dagplejepædagogernes
udbytte. Debat om hvilken evalueringsmetode, der er bedst for at nå så langt
ud som muligt i forældregruppen.
Katrine tilbyder at lave et spørgeskema, som både kan være i papirformat og
elektronisk. Anette og Katrine arbejder videre med det.
33/19
Pædagogisk læreplan/ nyt genstandsfelt og aktionslæringstrin
Orientering omkring det nye forløb, der er skudt i gang.
34/19
Evaluering forældremøde

Forældremødet blev afholdt i Vig. Der var ca. 80 tilmeldte, hvoraf en
tredjedel var dagplejere. Ikke så god opbakning fra forældrene, som de
sidste par år.
Det var et lidt langt oplæg ift. udbyttet. Kunne der være noget med
tidspunktet? Invitationen var lidt tung og knap så inspirerende. Kunne det
være en ide med oplæg som dækker 0-6 årige, så de med større søskende
også bliver inspireret? Vigtigt med en form for appetitvækker i de første to
linjer af invitationen.
35/19
Evt.
Der bliver rejst spørgsmål til forældrebest.møder ift. tid og ugedag – vi
beslutter at veksle både ugedag, tid og beliggenhed.
Der bliver rejst spørgsmål til om det er muligt at inddrage forældrene i
højere grad end det bliver gjort pt.? Be- og udnytte de ressourcer der ligger
i forældregruppen, naturligvis på frivillig basis, til arbejdsdage, bidrage med
arbejdskraft og materialer? Lave flere arrangementer som var på frivillig
basis for de der har lyst. Det er velkomment og må gerne komme på initiativ
fra forældrebest.
På det kommende møde – d.6.februar kl.19-21 på Dagplejekontoret – skal
der tages billeder af bestyrelsen til hjemmesiden og legestuerne.

