DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Tirsdag den 18. februar kl. 19.00- 20.30
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
Afbud eller lign. Anette Haudal, 20101871
Dagsorden
Vi skal have taget billede af bestyrelsen.
2020/#29952

1/20
Konstatering af fraværende.
Louise, Majbritt (Hørve) og Majbrit (Asnæs)
2/20
Flerbørnsdagpleje
Alt er ikke helt faldet på plads endnu, men vi arbejder med på etablering af
flerbørnsdagpleje/gæstehus. Grundet problemer med rekruttering og for at
tænke ud af boxen.
Tre dagplejere er sammen i en kommunal bygning - spirevippen, og arbejder
37 timer, så der er 8 børn.
Det er blevet indrettet som et dagplejehjem.
Hvis det kommer til at virke i Spirevippen, kunne idéen spredes til andre
områder.
3/20
Høringsmateriale

Der er forskellige forslag til hvordan besparelser på dagtilbudsområdet.
Dagplejen bliver ikke ramt af disse besparelser.
Anette opfordrer til at bestyrelsen forholder sig til om dagplejebestyrelsen
gerne vil være med til komme med idéer til hvordan dagplejen kan være med
til at løfte besparelsen.
Mette skriver høringssvar, det bliver sendt til bestyrelsen til godkendelse.
4/20
Gensidige orientering.
Nyt fra dagplejeleder
Dagplejen har vundet mangfoldighedsprisen, som er et fad. Fadet bliver
sendt rundt som en stafetten til relevante dagplejere/grupper i løbet af det
næste år.
Deltog i Modlys, med fod-tryk, der skulle være selvlysene. De blev på hængt
op på pladsen. Processen med at lave det har været sjovt.
Der er nu ved at være grobund til at lave en legestue i Egebjerg, det er
blevet i Iværksætter-huset en gang om ugen.
Brandværnsforeningen (frivillige brandmænd) har jubilærum i år, og de har
arvet en masse legetøjsbiler, de kommer i april og giver børnene gaver og
biler. 21. april i Hørve, 23. april i Grevinge og 28. april i Nykøbing.
Anette skal besøge Nordea-fonden d. 19 april. De er meget inspireret af
Odsherred læser godnathistorier. Anette må godt komme med nye idéer og
beder bestyrelsen komme med inputs og inspiration.
Nyt fra dagplejeteams
Nord: julepynt til Handelsstandsforeningens juletræet, i regnvejr.
Julearrangementer i de forskellige sogne + julearrangementer i alle legetuer.
Læsepiloter i alle legestuer og fodaftryk.

Midt: Planlagt børnenes grundslovdag, har lejet fyrgården. Holder fastelavn i
næste uge

Nyt fra formand;
Der var tværsmøde i alle bestyrelser i januar.
God dialog med hinanden. Der arbejdes på at lave et arrangement i efteråret,
for alle forældre i kommunen.
Der er et godt sted for at kunne få Centeret i tale. Der er også et godt sted
at få snakket sammen på tværs.
Vi skal have tjekket kontaktoplysninger og taget billede.
5/20
Kvalitet i dagplejen (forskningsprojekt)
Tryg fonden har givet penge til DPU om kvalitet i dagplejen. Hvor man alene,
til forskel for andre undersøgelser, vil undersøge dagplejens kvalitet.
Infomøde d. 30 marts, om kvalitet ift. pædagogisk praksis. Dagplejen i
Odsherred bliver en del af undersøgelsen/projektet.
6/20
Baby tegn (Steffen)
Man undgår en masse konflikter, og børnene bliver kognitivt stimuleret
Der er to dagplejere der kan og to dagplejerpædagoger der kan.
Man kunne give de ti bedste tegn, ved indskrivning.
Anette fortæller at det er noget af sådan noget her, der bliver efterlyst i de
store bestyrelsesmøder.
7/20
Evt.

Sanne: kan der blive indhentet et tilbud om en grøntsagskasse til dagplejerne
for egen regning, men med koordinering fra dagplejen.
Næste møde 5 maj kl 17.30 i spirevippen, Bytoften 4, 4571 Grevinge

