DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Mandag den 7. marts kl. 18.30.
Referat
#2016-69266

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand blandt
forældrene.
Mette Møller Olsen som formand, Maja Lundsted som næstformand.
12/16
Konstatering af fraværende.
Karina forældrerepræsentant og Majbritt dagplejer.
13/16
Godkendelse af referat fra mødet den 26. januar 2016.
Godkendt.
14/16
Kort oplæg om dagplejens organisering/ved Anette
Orientering om hvem der sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget.
Gennemgang af ressourcetildeling til den kommunale dagpleje.
Gennemgang af matriklerne; de tre legestuehuse, Tangloppen og Skovhytten.
15/16
Gensidige orientering.


Nyt fra dagplejeleder

Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre bogen, ”Dit barn skal i
dagpleje”. Det udløber af et projekt med en anden kommune, som
måtte trække sig undervejs i forløbet.
Der er møde for forældrene i forældrebest. omkring Børnepolitikken
d.28/4 - nærmere info følger. Anette sender link til den nuværende
Børnepolitik.


Nyt fra dagplejeteams; Nord, Syd og Midt
Nord; der er stor tilfredshed med personaledagen ”Stjernetræf”
d.30.1.16.
Vi har i øjeblikket to pædagogisk assistent -studerende. De har med
succes startet i Nord både i dagplejehjem og i legestuen.
Der er Dagplejens dag d.11.5.16. I år er det idræt- og motoriknetværk
som står for det, det afholdes på Kongeengen.
Der afholdes Skt. Hans d.15.6 i spejderhytten i Nykøbing.
Der er Åbent Hus i alle dagplejehjem og legestuer d.3.5.
Der er blevet afholdt fastelavn med stor forældredeltagelse, en
gruppe holdte det i Skovhytten.
Syd; Der er blevet afholdt Fastelavn i alle grupper.
I øjeblikket bliver der brugt tid på at besøge børnehaverne.
Foråret er på vej og det betyder christiania cyklerne kommer frem.
Der har været en mindre omstrukturering af legestuegrupperne med
succes.
Torsdagen er stadig fri i Fidusen, den bliver ofte brugt til at
netværkene mødes.
Det er blevet vejr til at få de sidste ting fra arbejdsdagen i
efteråret op – eks. hængekøjerne.
Alle grupperne har lavet årshjul.
Åbent hus d.3.5.
Grupperne er begyndt at arrangere sommerfest.
Midt; Besøg i børnehaverne og samtidig mange nye børn.
Fastelavn i alle grupper med god opbakning fra forældrene.
Der har været teater (i alle tre områder) som fangede både store og
små.
Planlægning af forældremødet, Dagplejens dag og Åbent Hus.



Nyt fra formand;
Mette har været til forældremøderne i Nord og Syd, Signe tog det i
Midt. Alle i lokalet har hørt beretningen.

16/16
Omprioriteringsbidrag.
Gennemgang af ”Opsamling fra temadrøftelse om omprioriteringsbidrag
mellem Byrådet, Strategisk Chefforum og Hovedudvalget”.
17/16
Budget og regnskab.


Kompetenceudviklingsnetværk/ smttemodeller/budgetfordeling
Uddeling af SMTTE model og gennemgang af hver enkelt. Alle
godkendte.



Dagplejehjemmets læringsmiljø
Der er i år fokus på børnemiljøet / læringsmiljøet.



Dagplejehusene
Se ressourcetildelingen hvor Spirevippen er dyrere i drift end de
andre pga. utætte vinduer. Der er blevet skiftet vinduer og døre, så vi
håber driften bliver reduceret i år.



Inventar/leje
Der er opmærksomhed på at nedbringe lejeudgifterne.



Udflugter og arrangementer
Se ressourcetildelingen.

Gennemgang af budgetoverblikket ”Analyserapport”, som viser at vi indtil
videre holder budgettet.
18/16
Bogen om dagplejen.
Er tidligere nævnt.

19/16
Elektronisk forældreavis om dagplejen.
Tidligere var der en forældreavis ”Suttekluden”. Forslag om at kontakte dem
der står for Egebjerg Elektroniske Avis. Mette går videre med det. Anette
videresender et eksemplar fra Egebjerg til inspiration.
20/16
Evt.
Udkast til ny styrelsesvedtægt grundet ændret antal af
dagplejerepræsentanter, samt ændret tekst ift.
stedfortræder/dagplejepædagoger.
Forslag til tekstændring til at suppleanternes deltagelse skal være frivillig,
men uden stemmeberettigelse.
Næste møde 9.5.16. kl.18-21 i Fidusen, Nørregade 19, Hørve.
Vi tager billede til hjemmesiden næste gang.

