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Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. Kl. 17.30, på dagplejekontoret.
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22/18
Konstatering af fraværende.
Afbud: Majbritt Lynge
23/18
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Fremadrettet vil det være et bestyrelsesmedlem, som påtager sig
referentposten, hvis Louise ikke er tilstede.
24/18
Gensidige orientering.


Orientering dagplejeleder
Frans Falk, tidligere chef for Dagtilbud og Uddannelse, samt Annette
Larsen, chef for Børn og Familie har begge sagt op. Frans er fratrådt
og Annette fratræder pr. 31.1.19.
Det er besluttet, at vi skal have en ny fælles centerchef for Børn og
Familie, samt Dagtilbud og Uddannelse. Det er pt. i høring og alle
afdelinger er i gang med at skrive høringssvar.
Børne og Uddannelse Udvalget skal rundt på besøg i alle dagtilbud. De
kommer i to dagplejehjem d.6.november 2018.

Dagplejen er blevet indstillet til en handicappris af en tidligere
forældre, som har haft et handicappet barn i dagpleje. Der er to andre
tilbud indstillet. Anette er blevet interviewet og filmet. Prisen bliver
givet til en festlig lejlighed d.16.11. i Borren, hvor ”Odsherred Ringen”
står for at uddele de priser, der er i Odsherred. Alle kan deltage
Odshædringen ved at gå ind og tilmelde sig på kommunens hjemmeside
under Odshædringen.
Vi har fire kvinder i sprogpraktik i legestuerne i samarbejde med
integrationsteamet. Det er kvinder, som har en drøm om at arbejde
med børn og samtidig giver det en anden mulighed for at øve sit
danske. De er i praktik en dag om ugen og resten af ugen på sprogskole.
Vi er nu blevet kontaktet af integrationsteamet om at udvide
praktikken til en IGU-uddannelse (Integrations Grunduddannelse) som
er et to årigt forløb, som kan være adgangsgivende for de kvinder til
at komme videre på PA-uddannelsen. Vi er pt. i dialog med dagplejerne
omkring muligheden for at fortsætte det, da det vil kræve, at de er
der flere dage om ugen end nu.
Kamilla N. Olsen, dagplejepædagog, har valgt at opsige sin stilling pr.
30.11.18.
Anette viser et vendespil, der kunne være en god ide til brug ift.
gæstepleje.


Orientering fra formanden:
Mette har rundsendt en forespørgsel fra ”Bevarelse af Hørve skole” –
Mette har besvaret det, men ikke gået nærmere ind i det.
Mette er blevet inviteret ind i styregruppen for Folkemødet – der har
været forslag ude om at lave to dage – én for børn og unge og én for
det ”almene” Folkemøde. Mette har nogle andre tanker, som hun vil

byde ind med ift. hvordan man kan gøre det endnu mere familie- og
børnevenligt på dagen og fastholde en dag.
Mette er kommet ind i Lokaldemokrati udvalget. Det består af et par
byrådsmedlemmer og seks borgere. Målet er bl.a. mere folkeoplysning,
mere opbakning til de lokale initiativer mm.



Nyt fra dagplejeteams:
Midt:
Asnæs har deltaget i Høstmarkedet, det var velbesøgt og en succes.
Nogle har været ude og høste på Forsøgsmarken ude i Fårevejle.
Der bliver julegudstjeneste og efterfølgende kaffe i Sognegården
d.14.12. De skal fotograferes i november. De har deltaget i
Musikfestivalen i Spejlsalen.
Vig har deltaget i Motionsdagen på Sundhedscenteret i Nykøbing. De
benytter Hallen hver mandag og ofte legepladsen på Kræmmerpladsen.
De har også deltaget i Musikfestivalen i Spejlsalen.
De afholder juletræsfest i kirken i Vig.
Nord:
Der er blevet afholdt Musikfestival i Kongehallen med Anne O. – stor
succes!
Der har været afholdt det årlige Motionsløb på Sundhedscenteret
med stor opbakning.
Thorshøjs Koret har været i Nordgårdshallen og holdt koncert for
børn og dagplejere. Fint fremmøde.
Der starter Trille-Trolde forløb op i næste uge.
Der bliver afholdt julegudstjeneste d.6.12. i Nykøbing Kirke.

25/18

Orientering projekt pædagogiske rutiner og ny styrket pædagogisk
læreplan.
Dagplejen har valgt at have fokus på selvhjulpenhed ifb. med af- og
påklædning. Vi har endnu ikke konkretiseret det helt ned, men det skal vi
d.5.11. på styregruppemøde.
Samtidig har vi etableret et samarbejde med Biblioteket, som bl.a vil deltage
i forældremødet, finde bøger der omhandler af – og påklædning mm.
Til forældremødet d.20.11 kommer Lola Jensen og fortæller om betydningen
af rutiner for små børn, samt betydningen af godnathistorier.
Dagplejerne har hver især udfyldt en Matrix på hvert barn og har med den
som udgangspunkt reflekteret og debatteret det i legestuegrupperne.
D.5.11. på styregruppemødet skal der også nedfældes mål for barn og
dagplejere og med tiden også for dagplejepædagoger og forældre.
26/18
Forældremøde/opsamling på beretning m.m.
Anette sender en liste til Mette som inspiration til årsberetningen.
Katrine Jakobsen er på valg og vil genopstille.
Signe Boye er på valg og vil genopstille.
Mette Møller Olsen er på valg og vil genopstille.
Der skal vælges en suppleant.
Louise sender til Midt ift. at Majbritt Jørgensen er på valg.
Louise sender til hele dagplejen, at der skal vælges en suppleant.
27/18
Opsamling/referat fra fælles møde alle bestyrelser i dagtilbud

Generelt var der opbakning til ideen om forældreambassadører, men ikke
begrebet. Debat omkring hvordan man kan få flere forældre med, hvordan
man når de familier, der har børn med udfordringer, kan man få personalet
med, hvordan skal man rent praktisk gøre – skal det være fællesspisning /
arrangementer mm.
Derefter en snak om forældreinddragelse, hvor de bl.a. havde set en
inspirationsfilm, hvor hvert barn fik en kuffert med frem og tilbage, så der
på den måde blev bygget bro mellem hjem og institution, der var også
indlagte ”opgaver” til forældrene hjemme, som skulle laves sammen med
barnet.
Snak om forskellige måder at kommunikere med forældrene på, formidlingen
af dagens gang, Barnets Bog mm.
Forslag til arrangementer hvor der var både noget fælles for børn og voksne
og samtidig et oplæg til de voksne, hvor der var noget andet for børnene.
Aftenen bestod mest af forskellige debatter, ideudveksling mm.
Det er sidenhen blevet besluttet, at der skal arbejdes videre på det
kommende møde med konkrete forslag til et arrangement.
28/18
Orientering ny dagtilbudslov – kombinationspladser, privat børnepasning,
deltidspladser til forældre på barsel.
Der er trådt en ny lov i kraft, som omhandler ”kombinationsplads”. Det er
målrettet de familier, som har behov for pasning udover den sædvanlige
åbningstid – ex. nogle timer om aftenen. Barnet må stadig dog kun være det
timeantal, som dagtilbuddet har åbent – ex. i dagplejen må det ikke overstige
de 48 timer. Barnet skal så gå tilsvarende timeantal ned i det daglige
pasningstilbud. Der er dog en del papirarbejde i det for forældrene.
Der er samtidig indført en mulighed for at få en deltidsplads, mens man er på
barsel.

Pt. bliver der foretaget beregninger på, hvor meget forældrebetalingen
generelt vil stige, da det er her pengene skal hentes.
Der er kommet ny tilsynspligt ift. de private børnepassere. Vi får tilført
midler til at udføre opgaven.
Evt.
Næste møde – bestyrelsen konstituerer sig efter forældremødet d.20.11.
Næste møde er d.29.januar kl.17.30-20.30

