DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
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Konstatering af fraværende; Ditte har meldt afbud, Pernille og Mette S fraværende
2/16
Godkendelse af referat; Godkendt
3/16
Godkendelse dagsorden; Godkendt
4/16
Orientering v/Anette Haudal; Pr 1/2 starter 2 pædagogiske assistent elever, Jacob og
Stina. Dagplejen har tidligere modtaget elever fra flere forskellige uddannelser og finder
det interessant og lærerigt at være uddannelsessted. Det har dog frem til nu ikke været
muligt at modtage PAU elever og pædagogstuderende. Der er nu en ny organisering i
kommunen i forhold til uddannelse, derved er der åbnet op for at dagplejen også kan være
med til at uddanne PAU elever. Vi håber på sigt også at kunne være uddannelsesinstitution
for pædagoger. Der er lavet en uddannelses plan for begge elever, hvor de kommer rundt
omkring flere områder både i hjemmene og i legestuen. Ligeledes skal de følge pædagogerne.
Uddannelsesforløbet strækker sig over 13 uger pr.1/2 2016.
Lørdag d. 30/1 2016 skal alle dagplejere på ”stjernetræf”, hvor dagplejerne skal arbejde i 5
forskellige workshops:
1 – Aktionslæring. Alle dagplejere præsenteres for AL. AL er en metode som alle dagtilbud i
Odsherred kommune skal arbejde med fremadrettet. Dagplejen har uddannet 2 dagplejere i
Aktionslæring som vil stå for denne workshop. AL er en metode til at fremme den
pædagogiske faglighed og udvikle den daglige pædagogiske praksis.
2 – Læreplan og Barnets bog. I denne workshop skal dagplejerne arbejde med
læreplanstemaerne koblet med barnets bog – f.eks. ved at fokusere på billeddokumentation.
3 – Tilknytningsperioden. I denne workshop præsenteres dagplejerne for
tilknytningsperioden og forskningsprojektet Barnet i Centrum. Der arbejdes med det første
møde mellem barn, forældre og dagplejer. Forberedelse, modtagelse/ afsked samt

begreberne tilknytning og tilpasning. ”Dagplejen skal tilpasse sig barnet og ikke barnet der
skal tilpasse sig dagplejen” – nyt motto. Det vil i denne workshop i tale sættes at børn kan
blive flyttet fra en dagplejer til en anden pga. relationen mellem barn, dagplejer, forældre.
4 – Theraplay. Her introduceres dagplejerne for Theraplay. Der arbejdes med leg, kontakt
og det positive samspil. Dagplejerne vil få inspiration til simple lege der kan styrke det
positive samspil og lege hvor barnet vil opleve at det mestre og føler sig elsket og unikt som
det er.
5 - Workshop vedr. bogen ”Skal dit barn i dagpleje?” I forhold til synliggørelse og dagplejens
overlevelse generelt vil vi skrive en bog. Dagplejen i Odsherred skal skrive bogen i
samarbejde med FOA, der har kastet penge i udgivelsen. Pædagogerne bliver forfattere men
det er en bog der skal omhandle dagpleje generelt på landsplan. Vi ønsker at inddrage
forældrene til at skrive små citater der underbygger de forskellige temaer. Dagplejerne vil i
denne workshop arbejde med, hvordan de i praksis arbejder med de forskellige temaer der
vil indgå i bogen. Jaqueline vil lede denne workshop og formålet er at dagplejernes udsagn vil
indgå i bogen som citater. Bogen forventes at udkomme til maj og skal være klar til FOA´s
landskonference.
Kommunen er atter udfordret økonomisk. Omprioriterings bidrag over de næste 3 år på 43
mill. skal spares. I 2016 skal der spares 15 mill. Der skal udarbejdes et sparekatalog som kan
forelægges de politiske udvalg. Vi vil højst tænkeligt blive inddraget i dette arbejde med at
finde forskellige spareløsninger. Lønnen kan der ikke spares på da den er overenskomst
bestemt. Så det kan blive nødvendigt at se på alle andre tænkelige muligheder f. eks.
Legetøj, mødevirksomhed, materialer, pædagog normering, administration, ledelse mv.
Uanset vil det blive en vanskelig proces at finde så mange midler ud af dagplejens budget. En
mulighed kan være at man politisk beslutter at nedlægge dagplejen i nuværende form og i
stedet ”lægger” dagplejen ind under dagtilbuddene. Dette praktiseres i flere andre
kommuner – dette ønsker vi naturligvis ikke, men er en reel tanke. Vi drøftede fordele og
ulemper ved sådan en løsning og konsekvensen kan meget nemt blive en større privat
dagplejeorganisering.
Legetøjspenge bliver i år omprioriteret til at der fokuseres på at alle dagplejere har det der
skal til for at børnemiljøet er optimalt. Vi har de seneste år haft fokus på motorik, musik,
idræt og andet og mange dagplejehjem og legestuehusene er godt møbleret i forhold til at
kunne arbejde med eks. Børns motorik. I år vil der være større fokus på det hjemlige
børnemiljø. F. eks. ønsker vi at alle dagplejehjem har et legekøkken hvor der kan arbejdes
med at udvikle børns spejling igennem leg.
Der er stillinger slået op i Vig og Asnæs og der er ligeledes brug for en dagplejer i Grevinge
centrum men den er ikke slået op endnu. Det er en udfordring at der i nogle områder er
mangel på dagplejere og andre omvendt. Bl.a. er der i Nykøbing flere ledige pladser – behovet

ændres hele tiden. Inge som har været ansat i en flyverstilling er nu ansat i eget hjem i
Asmindrup. Det har fungeret fint med flyverstillingen og det har været en god løsning.
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Punkter fra formand ; intet nyt
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Orientering fra dagplejeteam Nord – Midt - Syd.
Nord - der har været juletræsfest i alle grupper frem for en fælles i hallen – det har været
godt. Nord har afholdt åbent hus, hvilket var positivt og der kom flere indskrivninger. AL
forløbet blev afsluttet og har været godt for den gruppe der har været med. Ipads i
dagplejen skal implementeres. PAU elev hos Anne og Frank i de kommende uger. Skovhus er
taget i brug og bliver flittig brugt. Åbent hus – vil fremover være faste datoer for hele
området, der skal være større fokus på PR –
Midt - ingen besøg i midt til åbent hus, Grevinge har besluttet at lave juleoptog frem for
juletræsfest, Vig har haft en hyggelig julefest i forsamlingshuset, Asnæs julefest i
sognegården.
Syd - det samme, som de øvrige. Yderligere meget inspirerede af AL- forløbet og ønsker at
arbejde fokuseret med det i den kommende tid.
IT i dagplejen, der er 3 dagplejere og 1 pædagog der skal uddannes i mediepædagogik, der
skal findes en dagplejer fra været område.
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Dagplejens interne bog opgaverne er fordelt og det skal samles.
Der arbejdes fortsat med at udarbejde en samlet Præsentations folder.
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Forældremøder/valg
Tirsdag d. 9/2 i syd – Mette Lictenberg er på valg, , Mette Strandgård på valg.
Der skal vælges 2 forældre og en suppleant.
Vi fortsætter med kun en dagplejer fra hvert Team, så ingen på valg i år, blandt
medarbejderne.

Tirsdag d. 1/3 i midt- Signe Boye på valg –genopstiller (Signe sidder for Mette Larsen)
Ditte på valg – modtager ikke genvalg
Mie Andersen (dagplejer) modtager ikke genvalg.
Der skal vælges to forældre og en suppleant, men OBS. Signe genopstiller.

Dagplejepædagogerne skal sørge for at melde ud at der er valg til bestyrelsen blandt med
arbejdere i MIDT.
Tirsdag d 23/2 i nord – Charlotte Jensen på valg – modertager ikke genvalg
Pernille Jeppesen på valg
Carina Dinesen suppl. på valg
Der skal vælges to forældre og en suppleant.
Forslag til forplejning kunne være mad med tema f.eks farver
Bestyrelses medl. skal kort fortælle om bestyrelses arbejdet
Områderne skal i samarbejde med teampædagogerne finde egnede lokaler
Teampædagogerne skal i samarbejde med dagplejegrupperne lave et lille oplæg fra
hverdagen – (i henhold til tidligere bestemmelse fra bestyrelsen)
Anette laver indbydelse til møderne.
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Budget og regnskab
Vi går ud af 2015 med et overskud pga. der ikke er blevet passet så mange børn som
budgetteret til. Budget 2016 er det samme som 2015. Der skal spares 43 mill. – se
ovenstående. Vi er udfordret på at der evt. skal afskediges i nogle områder og andre
områder opnormeres. Vi bruger pt. ressourcer på at opgradere i forhold til flygtninge børn.
Spørgsmål vedr. flyverstillingen om der evt. skal genansættes? - dette er ikke besluttet
endnu pga. de ubesatte stillinger samt i forhold til behovet pt.
10/16
Evt.
Spørgsmål vedr. dialogmøde med politikerne vedr. besparelserne? – Anette afventer en evt.
indkaldelse hvor bestyrelserne har mulighed for at gå i dialog med de politiske udvalg.
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Næste møde
Konstituerende møde d. 7/3 kl 18.00 på adm. Center Nykøbing Sj.
Referat
Lisbeth Bønløkke

