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FORÆLDREBESTYRELSEN

Møde dato: Mandag den 31. marts 18.30

Dagplejen, Vesterlyngvej 8 4500

Referat
#56697

Bestyrelsen konstitueres
Formand: Mette Lichtenberg
Næstformand: Charlotte Jensen
10/14
Konstatering af fraværende
Frederikke Plougfelt. Har ikke været mødt op over lang tid, derfor indtræder Mette
Lichtenberg i bestyrelsen i stedet.

11/14
Godkendelse af referat.
godkendt

12/14
Godkendelse dagsorden
Godkendt. under evt. mail liste

13/14
Evaluering Forældremøder
Førhen har vi afholdt et stort møde, men i år blev det afholdt i områderne Syd, Midt og
Nord. Information omkring kost tog generelt for lang tid. Super at smage den samme mad
som børnene har prøvet at smage/lave i legestuerne. Men det var rigtig godt at dagplejerne
fortalte omkring netværkene, men der var al for kort tid til formidlingen. Måske skal vi
fremover ikke have to store ting på til samme aften. Det har været rigtig godt med opdelt i
områder.
14/14
Orientering og oplæg til nye v/Anette Haudal
Der er uddelt mappe til alle forældre med info omkring dagplejen, men mappen er ikke helt
opdateret, vores nye hjemmeside kommer i luften i morgen. Derfor bliver den løbende
opdateret. Mappen indeholder alle netværkenes SMTTE model, deri kan man se hvor mange
dagplejere der er tilknyttet de forskellige netværk og hvordan de fremadrettet vil arbejde i
2014.
Dagplejen har kost som fokus punkt i 2014. derfor bliver der fokus på hvordan frokosten
foregår i legestuerne. Hvordan er stemningen, dækker børnene selv bord, er det sund kost,
er børnene medinddraget m.m
Der er ansat en dagplejepædagog Signe Fjordgaard, hun er nu blevet tilknyttet Syd. I
morgen starter den sidst ansatte dagplejepædagog som hedder Pia Ravn, hun bliver
tilknyttet Midt. Så pr. 1 april bliver vi fuldtallige, det har vi ikke været siden feb. 13
Vores budget passer ikke til børnetallet, derfor bliver vi reduceret med 12 pladser. Den gode
nyhed er at børnetallet har været stigende i denne måned og næste måned tegner det også
til at det går i den retning. 70 procent af alle børnene fra 0-3 år går i dagplejen og 30
procent i vuggestue.
Der er startet et IT pilot projekt som der er en gruppe i Hørve der deltager i. Det handler
om brug af digitale medier for børn og dagplejere, så der er indkøbt 10 ipads til brug i
legestuen.

15/14
Orientering ved formand
Der bliver opstart af forældre avis ”suttekluden”
Majbritt har deltaget i alle forældremøderne, og hun vil gerne besøge alle legestue husene
og se hvordan en hverdag forgår.

16/14
Orientering fra dagplejeområderne.
Fårevejle: Tirsdags gruppen har haft temaet RUMMET, hvilket har udspillet sig i aktiviteter hvor vi
inddrager rummet og benytter os af dets muligheder. Vi har bygget huler, lavet bålmad, været
ved strand og skov, hvor vi har taget materialer med hjem og lavet fine ting . Billeder fra
processen og de fine ting skal udstilles på en fernisering d. 6/5 i legestuen for forældre og
pressen inviteres også.
Torsdags gruppen har arbejdet med motorik og idræt, vi har blandt andet gået balance inde og
ude, slået kolbøtter og snurret rundt, samt sunget sange hvor hele kroppen er blevet brugt. Vi har
haft fri leg med trylledej, der blev brugt knive og forskellige forme. Årets fastelavnsfest blev
afholdt i legestuens lokaler, med lækre sunde godter i tønden, der var både spiderman,
prinsesser, tiger, kaniner og feer som slog katten af tønden. Sidst men ikke mindst har vi haft
besøg af tanddamerne, hvor der blev børstet og talt tænder og sikke fine de var alle tænderne.
Hørve: idræt netværket har været på besøg i Asnæs hos de andre idrætsnetværket. Idræt
netværket Syd har haft videns deling for hele området i hallen. Der har været holdt
fastelavn med mange gode udklædte, der har været forældre deltagelse, det kan være lidt
svært for de børn som ikke kommer med hjem, når forældrene kører.
Nykøbing: har holdt fastelavn i år uden forældre, hvilket var rigtig ærgerligt. Der er også
afholdt Forældre/bedsteforældre kaffe eftermiddag, hvor børnene har været med til at
bage. De er nu i gang med påske klip. Der er dagplejere som har meldt sig til lady walk og så
skal vi på geo park tur.
Vig: har afholdt fastelavn.
Asmindrup: har afholdt fastelavn med forældre i gymnastiksalen på skolen. Er ved at
planlægge dagplejens dag, som handler omkring sanserne.
Højby: har afholdt fastelavn.
Grevinge: I Lørdags blev der afholdt legestue dag i legestuen for alle forældre og børn. Der
var bagt boller og der blev lavet bål. En rigtig hyggelig dag med stor opbakning.
Fremover sender alle ressource personer deres informationer ind til deres bestyrelses
repræsentanter på mail.

17/14
Budget 2014
Der er uddelt rapport over budgettet.

18/14
Suttekluden/ forældre avis

Vi har tidligere haft snakket omkring suttekluden og om vi skulle se om vi kunne få den op og
køre igen. Den skal fremadrettet være digital. I Egebjerg har de noget som hedder
Egebladet, Hanne som står for dette blad vil gerne holde et kursus for os, hvis der er nogen
som vil stå for det. Charlotte, Mette, Majbritt og Christina

19/14
Kvalitetsrapport for dagplejen til godkendelse.
Godkendt

20/14
Fondsmidler ansøgning/ved Majbritt Jensen
Majbritt informere om at hun gerne vil søge i Matas fonden til at beplante haverne i
legestuerne for 25.000 Majbritt skal besøge hver legestue med en anlægsgartner som vil se
og komme med et forslag til hvad der kan lade sig gøre.
21/14
Ny styrelsesvedtægt til godkendelse inden den sendes i Børne og uddannelsesudvalget
Udsættes til næste gang.
22/14
Evt
Der er taget fælles billede af bestyrelsen.
Mail og telefon liste er rettet til.

