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FORÆLDREBESTYRELSEN

Møde dato: Mandag den 13. oktober Kl. 18.00
(dagplejen er vært med noget spiseligt)

Fidusen Nørregade 19 A 4534 Hørve
Dagplejekontoret
Afbud på tlf. 20101871 indtal besked
Referat
#2014-214976
48/14
Konstatering af fraværende
Uden afbud: Janett Larsen, Christina Dalsgård, Majbritt Jensen og Lilian Nielsen.
Anette kontakter Christina ang. Forsat deltagelse i bestyrelsen.
49/14
Godkendelse af referat.
Godkendt.
50/14
Godkendelse dagsorden
Godkendt
51/14
Orientering v/Anette Haudal
Den sidste lørdag i August måned sælges der ud af gamle bøger fra Nyk. Bibliotek, pengene
herfra går til at fremme læse lysten hos børn i kommunen. Derfor får alle børn som er født i
2011 og 2013 udleveret en gratis bog.
Projekt ”Barn i centrum” udkommer med en artikel, om hvordan vi modtager børn i dagplejen.
Der har været filmet flere forskellige dagplejere og forældre, når de aflevere deres børn i
dagplejen, her har der været en særlig fokus på kontakten mellem dagplejer og barn. Det

har vist at det har en rigtig stor betydning, hvor meget barnet er blevet forberedt i det,
der skal ske. Man snakker om ”åbne vinduer” dvs. de tegn som viser, at her er kontakten åben
og barnet viser at det er klar til at blive afleveret.
Vi har indtil nu fået 225.000 kr. fra Kompetencefonden til efteruddannelser. Vi sender en
samlet ansøgning igen på 7 pladser til motorikvejlederuddannelsen, men man kan ikke søge
før 9 måneder får uddannelses start.
Vi har søgt Friluftrådet om Chr. Cykler, her har vi fået bevilget 8 cykler, hvor Friluftrådet
giver tilskud på 50%
FOA kommer og besøger en gruppe i legestuen i Hørve, for at lave en undersøgelse omkring
didaktik. Der bliver fokus på hvordan dagplejerne tilrettelægger dagen i forhold til
læreplaner, børnenes alder og nysgerrighed m.m. Forskerne Ole Henrik Hansen og Anders
Skriver fra Danmarks Pædagogiske Universitet er tilknyttet projektet og udarbejdet en bog
omkring det.
Idrætsdagplejerne har arrangeret motions løb på ”Den gode omvej” i Nykøbing. Det bliver en
begivenhed som vender tilbage næste år. Med samme dato og sted. Området er rigtig godt
med mange udfordringer til børnene.

52/14
Punkter fra formand
Mette har skrevet et udkast til et læser brev, på baggrund af en artikel fra den nye
institution i Vig. Dagplejen vil gerne fortælle om hvilke muligheder forældrene har når de
vælger dagplejen. Det er super godt skrevet og Mette sender det til avisen.
Der er nedsat en gruppe som skal arbejde med dagplejens værdigrundlag, der er rigtig
meget som stadig skal bruges af indholdet, men man vil gerne have, hvis hvert netværk
lavede en beskrivelse fra deres praksis og gav til gruppen. Arbejdsgruppen består af Mette
og Mette fra bestyrelsen, Dorthe og Majbritt rep. Fra dagplejen. Hvis der skulle være en
fra team Nord ( forældre / dagplejer) er de meget velkommen i gruppen.

53/14
Orientering fra dagplejeteam Nord – Midt - Syd.
Nord. Repræsentant mangler, men det vi ved: der har været afholdt kaffe arrangement i
legestuen og sammenkomst i Klint/sommerhus.
Midt: der har været deltagelse i motionsdagen ”den gode omvej” så er der fint gang i
legestuen, der har været arbejdet med temaet ”Grøn”
Så har der været lavet et lokalt motions løb. Der arbejdes på at få Face book op og kører.
Syd: Der afholdt bedsteforældre dag og der har været nogen som har været på besøg på
frugtplantagen, der blev smagt på divs. Slags frugt, en rigtig hyggelig dag. Der har været
forældre kaffe i de nye grupper. Alle har været i teateret og set ”Sneøjne”

54/14
Budget
Ingen ændringer.

55/14
Dagplejens værdigrundlag/ opfølgning fra sidst
Se punkt under 52/14

56/14
Orientering strukturtilpasning på dagtilbudsområdet.
Der har været afholdt et møde, der ligger ingen faste ramme for strukturtilpasning på
dagtilbuds området, lige nu høres der til holdninger om det fra divs. Institutioner.

57/14
Forældremøde
Dorthe undersøger om Lola Jensen kan komme. Engang her i nov. Eller først i Jan. Feb
måned.

58/14
Artikel/opfølgning fra sidst.
Se punkt under 52/14

59/14
Evt.
Ny forældre avis. Charlotte skal mødes med en som hedder Hanne som står for et lokalt blad
i Egebjerg. For at få vejledning i hvordan man kan gribe det an og lave en elektronisk avis til
forældrene fra forældrene. I gruppe er Mette, Anja dagplejer fra Grevinge og Charlotte.
Face book :
Der er blevet drøftet, billeder og film af børn som ligges på face book. Hvor påklædte skal
børn være og hvor ofte ligger dagplejeren billeder op, er alle dagplejere en del af Face book
m.m.
60/14
Næste møde
19/1 2015 kl. 18.00 i Spirvippen i Grevinge Bytoften 4
Mette L. laver mad og Mette S. bager kage.

