DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
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FORÆLDREBESTYRELSEN

Møde dato: Torsdag den 1. oktober Kl. 18.00
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.
Afbud 20101871 eller mail ahh@odsherred.dk

Anette sørger for mad og tak for den vidunderlige blomst.

Dagsorden
2015#240582
34/15
Konstatering af fraværende
Mette Lichtenberg, Mette Møller, Ditte & Janett.
Signe er indtrådt i stedet for Mette Larsen.
35/15
Godkendelse af referat.
Godkendt
36/15
Godkendelse dagsorden
Godkendt
37/15
Orientering v/Anette Haudal
Der er blevet udarbejdet et fælles høringssvar fra alle forældrebestyrelserne i
dagtilbuddene i kommunen.
Der er blevet etableret et netværk mellem forældrebestyrelserne, hvor Mette Møller
repræsenterer dagplejen.
Ift. den nye børnepolitik i kommunen skulle der være afholdt møde d.8.10, men det
pågældende møde er aflyst og der vil i stedet blive afholdt tre dialogmøder inden jul. Vi
forventer at høre noget snarest.

Vores tildelingsmodel er godkendt som vist på sidste møde. Hvis vi går ned i dagplejere /
børn, skal vi aflevere et beløb tilsvarende de pladser.
Vi ønsker at indgå i et samarbejde med integrationsteamet – Anette omdeler en skrivelse
vedr. virksomhedspraktik i legestuerne. Dette skal ses som et led i integrationen og samtidig
en måde for os at vise, hvad dagplejen kan tilbyde. Forældrebestyrelsen bakker helt op om
initiativet.
Vi er udfordret af, at der i nogle områder er få børn, mens der i andre er for mange. Hvilket
resulterer i, at vi har opsagt en stilling i ét byområde, og samtidig skal ansætte i ét andet.
Kompetencehop – geninnovationsprojekt med Sorø Kommune – resulterer højst sandsynligt i
at der bliver skrevet en bog omkring det at gå i dagpleje på landsplan. Der er nu både ledere,
dagplejepædagoger og dagplejere med - og skal gerne udvides med forældre også.

38/15
Orientering fra formand / Næstformand
Mette er fraværende i dag, dog ikke med sin gode vilje..
Mette M. (næstformand) er også fraværende i dag.
39/15
Orientering fra dagplejeteam Nord – Midt - Syd.
Nord – der har været musikfestival i Asnæs med Michael Back. Rigtig fint fremmøde fra
hele kommunen.
Der har været fælles Naturdag på Naturskolen for alle dagtilbud. Især ”middelalderbandet”
var en stor succes.
Der har været en gruppe af sted og moste æbler på Nygården, med stor succes. En fin
proces for børnene. Det er et gratis tilbud.
Midt – Udover det allerede nævnte har der været Høstmarked i Asnæs, hvor alle
dagplejerne deltog - med stor interesse fra både tidligere og kommende børn.
Legestuen er færdig renoveret og skal nu indrettes efter alle ønsker og behov.
Syd – Udover det allerede nævnte har der været afholdt en arbejdsdag i Hørve med
forældredeltagelse. Der blev malet borde/bænkesæt, lagt tag på shelterne, gyngestativ,
lagt sten og meget mere samtidig med, der var en hyggelig stemning og børnene hyggede sig.
To dagplejere havde lavet aftensmad til alle, hvilket også gav en dejlig stemning.
D.29.september havde alle dagplejere i Hørve og Fårevejle åbent hus fra kl.9-11. Pt. ved
Dorthe ikke hvordan besøget har været i Fårevejle, men i Hørve har det været en stor
succes. Der er allerede børn på ventelisterne, som referer til deres besøg i Åbent Hus.
Kunne man bede dagplejepædagogerne i teamet om at holde Åbent Hus i legestuen samtidig,
hvor der evt. kunne vises film, uddeles materialer o.lign.? Det er tredje år i træk og der
bliver større og større fremmøde for hvert år. I år var der bl.a. en mødregruppe på besøg.
Kan varmt anbefales til alle områder.

40/15
Kort orientering om videre proces vedr. dagplejens værdigrundlag.
Anette har lavet en liste over de foldere, vi normalt udleverer til hjemmebesøg /
præsentationsmøde. Forældrebestyrelsen fik vist den lille bog, vi fik lavet til personalet ift.
Personalepolitikken - stjernestunder. Kunne man slå alle folderne sammen til en lignende bog?
Anette sender første udkast til værdigrundlaget – alle bedes kommentere på det lidt
hurtigt..
– Anette og Louise kobler sig på Mette og Dorthe udvalget.
41/15
Dagplejens revideret læreplan/ sender nyt udkast til jer den 28.September
Gode kommentarer til udkastet.
Umiddelbart er den for lang for forældre, men et godt arbejdsredskab til dagplejerne.
Den bliver rettet endeligt til og afventer godkendelse fra fagcenteret.
42/15
Regnskab 2015
Vi holder budgettet til punkt og prikke.
Vi har fået tildelt to dage om ugen i ”Skovhuset” (den forrige Skovbørnehave i Nykøbing).
Alle grupperne i Nykøbing har vist stor interesse for at komme ind på de to dage, så der pt.
er en rotationsordning mellem de fem grupper.
Der manglede dog nogle praktiske foranstaltninger som køkkenfaciliteter, barnevogne etc.
Der er blevet købt nye krybber ind for et overskydende beløb.
43/15
Forældremøde, dato og indhold.
D.9.februar i Syd
D. 23. februar i Nord
D.1.marts i Midt
Alle tre møder er fra kl.18.30-20.30
Der vil være et oplæg fra hver legestuegruppe på ti min., formandens beretning og evt. nyt
fra Dagplejen.
Evt. udlevere en Post-id hvor hver forældre skal skrive ex. hvad er en god dagplejedag?
44/15
Evt.
Kostpolitik – kommentar til det:
Skal det ikke nævnes i folderen vedr. specialkost? Netværket skal mødes på mandag og
tager det op der.

45/15
Næste møde
Vi afventer indkaldelse til dialogmøderne..

