DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: torsdag den 25. juni kl. 18.00 til 20.00
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
I kantinen eller udendørs med afstand.
Referat

2020/#160351

8/20
Konstatering af fraværende.
Sisse, Majbritt dagplejer, Sanne og Patricia.
9/20
Gensidige orientering.
Nyt fra dagplejeleder:
Opfølgning på høringssvar vedr. besparelser. Den politiske
beslutning er blevet, at alle dagtilbud skal gå en time ned i
åbningstiden pr. 1.7.20., samt holde lukkeuger for dagtilbuddene i
ugerne 28-29 fra 2021. Der vil blive etableret en form for
nødpasning, hvilket der arbejdes på pt. Vi er ikke en del af hverken
den nedsatte åbningstid eller lukkeugerne, men skal i stedet
aflevere en sum penge. Vi kender endnu ikke til størrelsen, men
forventer at kunne tage den fra de uddannelsesmidler vi ikke har
kunne bruge i år.

Vi har pt. overbelægning pga. børn, der skulle være flyttet i
børnehave under corona-perioden. Det er børn, der skulle være
startet fra d.1.4. og frem, som nu først rykker til 1.8.20. Det har
haft en betydning for de tre teams sommerferieplaner, hvilket
medvirker at flere børn ikke kan få en sammenhængende
gæstepleje. Derudover er vi udfordret på at kunne / måtte besøge
hinanden op til gæstepleje pga. corona-retningslinjerne.
Vi har haft dagplejestillinger slået op i Hørve, Egebjerg, Vig og
Nykøbing. Der er ansat i Nykøbing pr.15.6. og i Hørve pr. 1.8. Vi har
etableret en midlertidig stordagpleje i Vig, men har fortsat brug
for en permanent dagplejer og stillingen er derfor slået op igen i
Vig. I Egebjerg er der fortsat et pres på manglende pladser og der
er fortsat en stilling slået op.
Der er generelt et stort pres på børn, der afventer tilbud, hvor vi
mangler pladser at tilbyde.
Bestyrelsen har en længere snak vedr. rekruttering og
udfordringerne i forbindelse med det og drøfter muligheden for en
”reklamefilm”, som dels lancerer Dagplejen som dagtilbud, men som
også kan fungere som rekrutteringsfilm og som kunne vises på det
store forældremøde i efteråret. Der bliver arbejdet videre med
forskellige ideer.
Vi må fortsat ikke være alle sammen samlet eller i
legestuegrupperne, men i de enkelte dagplejehjem bliver der
fortsat udviklet på pædagogikken og skabt godt læringsmiljøer. Vi
følger fortsat læreplanen og den sidste periode med meget mere
udeliv har skabt mange nye tiltag og kreative ideer til uderummet.
Der er blevet afholdt trivselsmøder som fyraftensmøde med de
enkelte legestuegrupper. Der har været en stor opbakning fra
dagplejerne ift. at deltage, samt en stor glæde i at se sine
kollegaer igen.
Nyt fra dagplejeteams

Nord, Syd og Midt:
Pga. corona har der ikke været fælles aktiviteter el.
arrangementer, men flere har benyttet sig af at kunne besøge én
fast, da det blev en mulighed.
Der er blevet tænkt nye tanker ift. hvordan man kan være så meget
ude, hvordan man kan indrette udemiljøet, så det stadig er et
stimulerende børnemiljø.
Nyt fra formand;
Mette har løbende været i kontakt med Anette under pandemien
ift. hvordan dagplejere og forældre har tacklet det.

10/20
Opdatering Corona tider i dagplejen.
Forældrene giver udtryk for at de har følt sig trygge i forløbet ift. den
information, der er blevet formidlet via e-boks.
I hele perioden har vi kun haft tre dagplejere, der har været smittet af
Covid19.
Vi holder fortsat alle opdateret og følger de retningslinjer, der bliver
udstukket. Vi har indtil nu været lidt mere forsigtige end der bliver udmeldt,
da det hurtig kan sprede sig.
Pt. afventer vi anbefalingerne ift. at rejse ud og efterfølgende
karantæneperiode.
11/20
Læringsstjerne og værdigrundlag ( udkast sendes på mail og kopieres til
dagen)

Fagcenteret har forlænget fristen for aflevering af den samlede læreplan.
Oprindeligt skulle den være afleveret inden d.1.7.20, men er pga. coronaen
udskudt til d.31.12.20.
Dagplejens er stort set færdig og klar til aflevering. Vi mangler kun en
evaluering fra forældrene. Katrine, Anette & Louise arbejder videre med et
spørgeskema til forældrene.
Vores Læringsstjerne er blevet brugt som eksempel på sidste udvalgsmøde,
hvor den fik ros og de fandt den interessant.
12/20
Kvalitet i dagplejen (forskningsprojekt), hvor er vi.
På forrige møde blev der introduceret til projekt Pædagogisk Kvalitet i
Dagplejen (PKD).
Siden da er vi blevet sat i gruppe med Gribskov – og Hvidovre Kommunes
Dagpleje. Der er blevet afholdt et intro møde over skype med
ledelsesrepræsentanterne. Vi forventer at få af vide i august hvilke
legestuegrupper, som er deltagende i projektet og hvilke grupper, der er med
som følgegrupper. Undervejs vil der være målinger på børnenes trivsel og
udvikling.
Det vil være et fast orienteringspunkt på bestyrelsesmøderne i de kommende
to år.
13/20
Fælles bestyrelsesmøde alle dagtilbud.
Anette melder datoen ud, så snart hun har den.
14/20
Evt.
-

Forældrenetværk (netværket på tværs af dagtilbuddenes
bestyrelser) skal mødes d.26.august fra kl.17.30-19. Der er nu åbnet op

for, at der må komme flere fra samme bestyrelse og at alle
bestyrelser skal sende en repræsentant. Det er en rigtig god mulighed
for sparring og vidensdeling, samt skabe mulighed for at lave eks.
fælles høringssvar el. lign. situationer, hvor der er en værdi i at stå
sammen.
-

Planlægning af forældremøde i efteråret – evt. få lavet en film af eks.
Jakob Eistrup om livet i dagplejen, som samtidig kunne være en
rekrutteringsfilm i forbindelse med ansættelse af dagplejere. Steffen
kontakter sit netværk ift. foredragsholder, Mette kontakter
Sofie Mønster og Sara Alfort – de vender tilbage over mailen.

Kommende møde d.7.september kl.19-21.

