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FORÆLDREBESTYRELSEN

Møde dato: Onsdag den 29. januar 18.30

Dagplejen, Vesterlyngvej 8 4500
Afbud 20101871

Referat
2014 12012

01/14
Konstatering af fraværende
Afbud : Marianne Folkersen, Mette Lichtenberg
U/Afbud : Linda Hynding, Frederikke Plougfelt, Christina Dalsgård
02/14
Godkendelse af referat.
Godkendt.
03/14
Godkendelse dagsorden
Godkendt.
Under evt. regnskab 2013
04/14
Forældremøder
Der er sendt indbydelse ud til forældre møde som holdes lokalt i de 3 teams. Alle steder
bliver der smagsprøver fra fødevareministeriet rejsehold som også har lavet mad sammen
med børnene i legestuen. Dagplejerne byder ind med inspiration fra netværkene.
Pædagogerne fortæller om tanker og ideer omkring legestuerne. Der er valg til
forældrebestyrelsen. Der skal vælges 1 til team SYD, 2 til team MIDT, 1 til team NORD.
Majbritt og Mie er på valg. Der skal vælges 1 i NORD og 1 i MIDT, således at der bliver rep.
2 i nord 1 i midt og 1 i syd. Så det følger det område som er størst.

05/14
Orientering v/Anette Haudal
Der har været forældre møde i Asmindrup og Højby og derefter samme aften i Egebjerg.
Der har været dialog omkring legestue forholdene. Der er besluttet at det stadig er
heldagslegestuen Giraffen som er den faste legestue med pædagogisk indhold. Der er lavet
mødesteder , hvor dagplejerne så kan mødes lokalt i Egebjerg og Højby. Nogle af
problemetikken har gået på transporten til Giraffen og at børnene ikke sover, da der er
skolebørn som larmer.
Pia Skydsgaard er opsagt og stopper 30/3 vi har haft Ea ansat til at tage morgentelefon,
men hun har fået fast job. Tillykke med det, så hun stopper 31/1. Signe Fjordgaard Andersen
er ansat som ny dagplejepædagog, hun følger pt Louise og Lone.
Vi skal lave en ny kvalitets rapport som skal indeholde 1 -3 fokus punkter og man skal bruge
SMTTE Modellen som arbejdsredskab. Bestyrelsen skal godkende den inden 1. april.
Børnetallet falder der skal reduceres med stillinger igen.

06/14
Orientering ved formand
Anette har orienteret omkring der er kommet klage brev.

07/14
Orientering fra dagplejeområderne.
Hørve: der er afholdt julearrangement i Fårevejle hallen med nisse mor, gaver og stort
ta/selv bord. Nogen har været i kirke og fik fortalt historie om Jesus barnet. Der er
selvfølgelig lavet masser af julegaver.
Fårevejle: Sidste kvartal af 2013 har man kørt med et overordnet tema om personlighed og
identitet som hed ”hvem er jeg?”. der er lavet silhuettegninger, haft massage/fodbad ,
bamsefest, lavet håndtryk og holdt bedsteforældredag. Det har været en kæmpe succes og
inden jul rundende vi af med en rigtig hyggelig juletræsfest. Der er set teaterstykke som
hed ” en kort, en lang”, det var rigtig godt. Vi har lavet pæregrød af de ned faldne pærer i
legestuen, lavet kastanje edderkopper og julegaver. Børnene har været med til at bage
småkager til årets juletræsfest. I Januar laver vi idræt og motorik.
Egebjerg: har haft en godt og positivt forældre møde, afventer om det bliver legestue 1
eller 2 gange om måneden i Giraffen.
Asmindrup: holder selv fastelavns fest, de har før været sammen med Nykøbing. Der har
været god forældre opbakning ang. Legestuen i Giraffen.
Nykøbing: Der har været julefest og krybbespil i kirken. Der siges Tak for en god
julekomsammen i dagplejen med pølse og oste bord. Der har været tanddamer i legestuen.
Gymnastikken er flyttet til Vig skole pga. af brand på Højby hallen. Fastelavn holdes i år
uden forældre pga. plads mangel. Vi ser film på biblioteket 1 gang om måneden. Alle
naturdagplejere har haft evaluering i Hørve omkring år 2013 og det har været et godt år
som har handlet omkring naturfænomener. Alle har været i teateret.
Grevinge: den nye struktur er faldet rigtig godt på

Plads i legestuerne. De har holdt jul i Grevinge og de skal også holde fastelavn. Det har
været rigtig godt at få ansat Anette som gæstedagplejer.
Asnæs: her fungere de nye legestue grupper også godt. Så mødes Asnæs modsat
legestuegruppen i spejlsalen/hallen. Der bliver holdt fastelavn, hvor forældre er velkommen.
Det har været rigtig godt med rejseholdet som lavede mad med børnene. Der har været
tanddamer i legestuen.
Vig. Der er holdt juletræsfest i Vig forsamlingshus der var 120, Nogen har været på
biblioteket og se film og læst bøger. Der er bestil foto til Maj.. der holdes fastelavn i Vig
aktivitet centret hvor forældrene inviteres med. Det fungerer fint med nye grupper. Alle
samles i vig hver anden onsdag.
Højby: der er afholdt juletræsfest og der holdes fastelavn med forældre på Højby gaard.
08/14
Budget 2014
Budgettet bliver sendt ud til godkendelse, pga der kun er en forældre.

09/14
Suttekluden
Majbritt (forældre) vil gerne varetage opgaven, med at viderefører Sutte kluden. Anette
skaber kontakten mellem Louise og Majbritt, så aftaler de selv et møde..

09/14
Evt.

