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FORÆLDREBESTYRELSEN

Møde dato: Onsdag den 25. juni 2014 kl. 18.00

Dagplejen, Vesterlyngvej 8 4500
Afbud på tlf. 20101871 indtal besked

Referat
#102526

23/14
Konstatering af fraværende
Mette Mogensen, Charlotte Jensen, Marianne Folkersen, Majbritt Jensen
Christina Dalsgård og Janett Larsen

24/14
Godkendelse af referat.
Godkendt

25/14
Godkendelse dagsorden
godkendt
26/14
Evaluering fællesmøde bestyrelser
Det var rigtig godt, det blev fortalt på en god måde. Vi kunne godt tænke så at man
eventuelt blev blandet lidt med de andre fra andre bestyrelser.

27/14
Orientering v/Anette Haudal
Vi skal tilpasse os prognosen for børnetal i dagtilbudsområdet. Vi bliver 260 børn i 2015 så
vi skal af med 14 pladser mere. De by områder som har et aktivt lokal miljø kan man se at der
er tilflytter, det er især Egebjerg og Hørve. I Vig starter er vuggestue lige om lidt. Man
håber på at pendler vil gøre brug af tilbuddet. To børn fra dagplejen har valgt vuggestuen.
Lilleborg er overgået til privat institution. Fårevejle og Nykøbing har tomme pladser.
Hvert år i Maj kigges der på budgettet dagplejen får 1425 pr dagplejebarn, vi har IT i
legestuen som koster penge og 3 legestue huse som koster i drift. Vuggestuerne får 2500 pr
barn. Anette venter på svar på hvorfor der er denne forskel.
Aktions lærings projektet er på stand by. Kommunen var for sent ude i forhold til
kompentance fonden.
IT pilotprojektet er i gange i en gruppe i Hørve. Vi skal have et foredrag med en It
pædagogisk konsulent fra Egedal kommune. Får at få nogle bud på hvad der etisk i orden.
Vi arbejder på nogle struktur ændringer, der indvirker på at tilsyn bliver nu en del af
konsultation, det bliver derfor den samme pædagog som kommer på tilsyn og på konsultation.
Det bliver stadig i uanmeldt tilsyn. Vi vender tilbage til primær og sekundær pædagoger, så
alle dagplejerne vil snarest få af vide hvem der er deres primær pædagog.
Alle dagplejerne har været på Geo park tur en lørdag, en super dejlig dag med mange gode
aktiviteter og fortællinger, god middag på Dragsholms slot. Det var dagplejens 40 års
jubilæums gave. Stor opbakning med deltagelse af 75 personer.

28/14
Orientering ved formand
Ingen henvendelser.
Vil gerne at vi drøfter dagplejens værdigrundlag. Alle får folderen med hjem, det bliver til
et punkt næste gang.

29/14
Orientering fra dagplejeområderne.
Alle områder har deltaget i OL i Asnæs og faklen blev overrakt til Fårevejle, som så skal stå
for det til næste år. Alle har deltaget i musikfestival i Aksen i Asnæs, hvor
musikdagplejerne fik deres diplom.. Begge arrangementer var en stor succes.

Fårevejle: En gruppe har arbejdet med sanserne som nyt fokuspunkt, de har blandt andet
svinget i lagner, gået på line, fået fodbad og gået på cornflakes alt sammen for at stimulerer
sanserne. En anden gruppe har haft fokus på naturen, de har plukket, presset og lamineret
blomster og blade. Der har været stor bage dag med pølse horn som blev spist til årets sankt
hans fest på Øen, der var hekse jagt i skoven og ”bål” sæbebobler og masser af leg.
Naturdagplejerne i syd har inviteret til fællesdag i Fidusen, hvor alle kunne få indblik i hvad
naturen også kan bruges til bl.a græsbolde og et fint maleri til legestuen lavet at græs,
blomster og mudder.
Hørve: Mange af grupperne har afholdt sommerfest med forældre som medbragte mad til
fælles bord. Stort fremmøde, det var rigtig hyggeligt. Naturdagplejerne har inviteret til
hygge formiddag og vist nogle forskellige ting frem. Idrætsgruppen har været samlet i
legestuen.
Nykøbing: (En lille husker ressource personerne skal melde ind til deres bestyrelses rep. )
det har været dagplejens dag med bål og mad, de går gennem byen. Netværksgruppen i natur
har været på Annebjerg og lave hoteller til små dyr, sætter søde ting frem som tiltrak
dyrene. Sankt hans holdes i morgen.
Vig: Nyt i Vig, der er blevet oprettet en Face book gruppe, for at profilere dagplejen så
kommende forældre kan se hvad der sker i dagplejen. Gruppen hedder ” Dagplejen i Vig” på
dagplejens dag var temaet indianer, alle børn var klædt festligt ud. Der har været bedste
forældre dag i legestuen, med stor tilslutning og fælles spisning.
Grevinge har holdt dagplejens dag med tema wellness, hvor børnene fik fodbad og massage.
Der har været besøg af tanddamerne i legestuen. Alle har været fået taget foto. Der af
afholdt fastelavn med tøndeslagning og forældre deltagelse.
Asnæs: har været på koloni i 2 dage på ”Lyngborgen” 2 fantastiske dage med idræt, motorik,
musik og natur, Forældre og søskende var indbudt til hygge. Der har været foto med HB
foto. Dagplejen i Asnæs har været med i en konkurrence om at vinde et gavekort til
dyreparken. Dagplejen vandt et årskort til alle dagplejere i Asnæs. SUPER og (flot billede i
avisen)
30/14
Regnskab 2014/status børn
Budgettet er delt rundt og gennem gået. Der er meldt tilbage at vi regner med at overholde
budgettet.

31/14
Suttekluden/ forældre avis
Charlotte har snakket med Hanne og lavet en aftale omkring hvornår gruppen kan mødes.

32/14
Fondsmidler.
Vi venter på svar fra Matas fonden. som vi har søgt midler i til beplantning af legestuernes
haver.
33/14

Ny styrelsesvedtægt til godkendelse inden den sendes i Børne og uddannelsesudvalget
Godkendt.
34/14
Evt
Møbler og andet inventar vil Mette gerne undersøge om hun kan finde et godt tilbud. Eks 3
trip trap stole for 1000.-

Nyt møde d. 4 sep kl. 18 i Fidusen Legestuen i Hørve.

