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Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 28 maj 2019
kl. 17.30 – 20.00

Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
2019- 144359

Dagsorden
12/19
Konstatering af fraværende.
Majbritt L., Majbritt J., Maja og Mette Skovsø.
Signe Boye har skriftligt tilkendegivet, at hun udtræder af bestyrelsen, da
hun ikke længere har barn i dagplejen. Anette kontakter den person, som skal
træde ind i stedet for.
13/19
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
14/19
Gensidige orientering.


Orientering dagplejeleder

Vores center hedder nu Center for Børn-, Unge og Familier, hvor den
overordnede chef hedder Ane Stallknecht.
Pt. er der ikke nogle forandringer, men det forventes der i løbet af de
næste mdr.
Der bliver slået en stilling op som afdelingsleder af Dagplejen, Dagtilbud
og Børnesundhed snarest. Der er en forventning til at hele organiseringen
skal være på plads og i gang fra d.1.8.19.

Der er tidligere blevet afholdt Odsherred Læsefestival for skole- og
børnehavebørn, men vil fra i år også inkludere dagplejebørn. Det strækker
sig over ugerne 44-46, hvor der bl.a. vil ske følgende:
I uge 44 vil læsepiloterne være i legestuerne og læse op for børnene.
I uge 45 vil der komme et sansecirkus, hvor børnene bliver inviteret til
dialog omkring de ting, de oplever i sansecirkuset. Det vil blive afholdt på
tre forskellige plejehjem, hvor de ældre er inviteret ind også. Om
torsdagen i uge 45 vil der være et foredrag for forældrene.
I uge 46 vil der være teaterstykket, ”1-2-3”, i hver af de tre teams.
Derudover vil der være kunstudstilling for børnene, hvor de
efterfølgende vil kunne lege – og udleve de kreative indtryk.
Projektet bliver båret af fondsmidler.
Projekt Sprogtrappen er i fuld gang. Vi har valgt at starte med de børn,
som er på vej i børnehave og overleverer den til børnehaven, samt de
børn, vi indskriver nu. Indtil nu har vi erfaret en udvikling hos de børn,
hvor den er blevet lavet pga. det øgede fokus fra både forældre og
dagplejer.
Pt. er det et forsøgsprojekt og det er kun to daginstitutioner ud over os,
som er med i projektet.
I efteråret skal der politisk besluttes, hvorvidt alle dagtilbud skal
benytte den fremover.
Fælles forældrebestyrelsesmøde er rykket til d.28.august fra d.12.juni
for at sikre, at fagcentrets organisering er på plads.


Orientering fra formanden/forældrerepræsentanter.

Der har været afholdt dialogmøde d.29.april, hvor alle
dagtilbudsbestyrelser, samt politikkerne fra Børne- og
Uddannelsesudvalget var tilstede.
Der var oplæg omkring økonomi og efterfølgende debat i mindre grupper,
hvor man diskuterede forskellige muligheder for at kunne spare penge.
Indholdsmæssigt er det relevant nok, men man kunne med fordel nytænke
strukturen / organiseringen af mødet mellem politikkerne og

forældrebestyrelserne, så det ville bære præg af mere dialog. Forslag om
at lave et møde med hver bestyrelse og politikkerne og lade den enkelte
bestyrelsen fremlægge, hvad de er optaget af. Hvis man fastholder den
nuværende form, tror vi, at det vil skabe et kvalitetsløft i debatterne, at
forældrene bliver forberedt på spørgsmålene senest en uge inden mødet.


Nyt fra dagplejeteams:

Team Midt og Syd er ikke repræsenteret i dag og team Nord er
repræsenteret ved Ann-Charlotte, som har sit første møde i dag.
I Nord har der været teaterstykket ”1-2-3” til stor begejstring.
Derudover har der været besøg på plejehjemmet, påsketraditioner, hallen
og i morgen skal der afholdes Børnenes Grundlovsdag på Den gode omvej.
Lions har donoret en motorvogn til dagplejen – det blev fejret med besøg
af pressen og festivitas.

15/19
Projekt pædagogiske hverdags rutiner/pædagogisk læreplan
Projektet afsluttes d.15.6.19, hvor der er kick-out for alle ansatte fra
dagtilbudsområdet. Hver institution skal fremlægge fra individuelle stande –
der vil henover dagen være tre fremlæggelser, så man kan nå rundt til flere
forskellige.
I Dagplejen fremlægger vi ved at lave en film, hvor de fem mål for barnet
bliver visualiseret. Filmen bliver sammensat af små film fra hverdagen i
dagplejehjemmene og redigeret af Julie Jensen, som er uddannet inden for
det.

16/19
Orientering om Folkemødet 2019
Det foregår i år d.7.september på Den rytmiske højskole. Dagplejen deltager
i et samarbejde med to andre institutioner, men det bliver ikke
”markedsført”, hvor vi kommer fra.
Gennemgang på mødet af det planlagte program for vores telt ”De små
demokrater”.
Forberedelserne starter allerede i morgen til Børnenes Grundlovsdag og den
kommende periode, hvor børnene kan tage billeder af ”mit yndlingssted” ”min
bedste ven” mm. Billederne vil blive forstørret til A3 / A4 og hængt op i
teltet.
På dagen vil der være seks indslag af ca. ½ time af forskellige oplægsholdere.
Udenfor vil der være aktiviteter for børnene og evt. bålmad.
Man kan snart se programmet på Dagplejens hjemmeside og Odsherred
Kommunes hjemmeside.
17/19
Regnskab og budget 2019
Vi mangler at få afklaret, hvor meget vi skal indhente af underskuddet fra år
2018.
18/19
Referat fælles netværksmøde/forældre dagtilbud.
Det er et netværk bestående af en repræsentant fra hver
forældrebestyrelse.
Evaluering af aftenen med Lola Jensen og Torben Kjeldsen – meget stor
begejstring af både indhold og ramme. Der var ca. 200 pers. tilstede.

Der arbejdes på at stable et arrangement årligt på benene af lignende
karakter.
19/19
Evt.
Der er spørgsmål fra nogle dagplejere, hvorvidt der er et krav til at børnene
skal fotograferes årligt at professionel fotograf?
Forældrebestyrelsen har for nogle år siden besluttet, at det er op til hver
enkelt gruppe hvordan og om man vil afholde fotografering. Denne beslutning
gælder stadig. (Flere institutioner har tilbud om, at man kan tage søskende
med til deres fotodag, som oftest ligger en lørdag el. søndag i institutionen)

Næste møde
D.10.september 2019 fra kl.17.30-20.00 på Dagplejekontoret.

