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20/16
Konstatering af fraværende.
Anna Vejleskov, Karina Poder, Mads Jensen.
21/16
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
22/16
Gensidige orientering.


Nyt fra dagplejeleder

Der er bogpakker på vej ud til de børn, som fylder 2 år i 2016. De bliver
kørt ud til dagplejerne.
I uge 20 starter Trille-Trolde op, som er forløb med håndbold for de
mindste. Det kører i seks uger med afsluttende kamp til OL d.10.juni.
Bogen ”Skal dit barn i dagpleje” er gået i trykken og bliver lanceret på
landskonferencen d.6.juni.
Der har været afholdt dialogmøder med både forældrebestyrelserne og
relevante fagfolk ift. at udarbejde en ny Børnepolitik.


Nyt fra formand og øvrige forældre.



Nyt fra dagplejeteams; Nord, Syd og Midt

I alle tre områder har der været afholdt Åbent Hus d.3.5.16. Der har
været ca. en håndfuld børn rundt på besøg, som ikke var skrevet op endnu.
Der har også været besøg af nogle af de børn, som skal starte henover
sommeren. Ingen af legestuerne havde besøg, men næste gang vil der
være længere åbent dér, så forældrene kan tage det til sidst og
dagplejerne evt. kan opfordre forældrene til et besøg dér også.
Alle tre områder forbereder Dagplejens Dag, som afholdes d.11.5.
Syd; I Syd er mandag- og onsdagsgruppen gået i gang med AktionsLæring.

Midt; I Asnæs er der startet en ny dagplejer 9.maj – Linda Nørholt. De
går fortsat i Hallen hver onsdag, når sommeren kommer bliver det dog i
haverne i stedet for. Der er koloni for Asnæs d.26.-27.5 med
forældrekaffe om eftermiddagen.
I Vig mødes dagplejerne på Baeshøjgård og synger for de ældre.
I Grevinge arbejder de videre med Aktions-Læring, pt. handler det om at
få børnene med i forberedelsen af måltidet.
Nord;

23/16
Omprioriteringsbidrag.
Vi afventer nyt forslag til besparelser, som der evt. skal laves høringssvar på.
24/16
Budget og regnskab.
Vi overholder budgettet.

Vi har fået penge tilbage fra sidste år, nogle af dem skal dog bruges på de
dagplejere, der er på motorikvejlederudd. i år.
25/16
Elektronisk forældreavis om dagplejen.
Mette har forsøgt at komme i kontakt med ?? som har erfaringer med det.
Det er dog ikke lykkedes endnu, men Mette fortsætter.

26/16
Børnepolitik
Der har været afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra
dagtilbudsområdets forældrebestyrelser, samt politikere fra Børne- og
Uddannelsesudvalget ift. at udarbejde en ny Børnepolitik i Odsherred
Kommune. Vi var talstærkt repræsenteret af velforberedte forældre!
Forældrene oplevede dog, at der var lidt for meget hyggesnak over det –
det kunne have været forberedt bedre og dermed været mere
konstruktivt.
Evt.
Der en debat vedr. dagplejernes syn på forældre, som holder fri / barsel
uden deres ”dagplejebarn”. Opfordring til at drøfte det på kommende
personalemøder i legestuen.
Der er et forældreønske om at få Lola Jensen ud som foredragsholder til
næste store forældremøde.
Billede til hjemmesiden.
Der blev taget billede med Dorthes kamera – Dorthe sender det til Trine, så
det kan komme på hjemmesiden.

