DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Tirsdag den 13. september kl. 18.00
Referat
#2016-245871

27/16
Konstatering af fraværende.
Mads, Mai-britt, Anne Clausen, Karina (Karinas barn er overgået til Raketten
før sommerferien).
Anna Vejleskov har sendt en mail, hvor hun ønsker at fratræde sin post i
forældrebest.
Anette vil opfordre Karina Poder til at trække sig fra posten, da hendes barn
er meldt ud.
28/16
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er desværre gået tabt i systemet.
29/16
Gensidige orientering.


Nyt fra dagplejeleder

Forældremødet d.1.11 er både valg til forældrebestyrelse og
forældremøde. Vi skal vælge tre fra Nord (Mette Møller Olsen
genopstiller) og en fra Midt (Signe Boye genopstiller). Der efterfølgende
oplæg fra Connie Nissen, børneergoterapeut.

Vi har ansat to dagplejepædagoger – Mette Møller Olsen var med i
ansættelsesudvalget – i stedet for Signe Fjordgaard og Pia Ravn. Vi har
ansat Tina Veron (som var Signes barselsvikar) og Maria Sohn (starter
d.1.10.16), som har erfaring fra et lignende job i Holbæk.
Anette har besluttet, at dagplejepædagogerne er fordelt fra d.12.9.16
som følgende:
Nord – Tina og Trine
Midt – Lisbeth og Louise
Syd – Signe og Maria
Den nye kvalitetsrapport kommer også snart i høring – modellen er blevet
meget forenklet ift. tidligere rapporter. I år har vi kun skulle indlevere et
Aktions-Læringsforløb, hvor vi tidligere har skulle evaluere netværkenes
arbejde, uddannelsesforløb, børnetal o.lign. Vi forventer, at der kommer
en samlet rapport fra hele dagtilbudsområdet ud i høring.
Orientering fra formanden:
Der har været deltagelse i møderne omkring Børnepolitikken og om
Forældrebestyrelses arbejdet i kommunen.
Debat omkring gæstepleje – er det en sårbarhed vi dyrker eller forsøger
vi at sælge pladsen på bedste vis? Hvordan får vi formidlet de gode
historier, hvordan får vi inspireret hinanden til at formidle budskabet om
gæstedagpleje godt etc. Kunne man lave små film, hvor dagplejeren
fortæller kort om sig selv og forælderen har mulighed for at høre
stemmen og se mimikken? Vi sætter punktet på til næste møde, hvor vi
kan arbejde videre med det.
Syd – der har været bedsteforældredag med hygge og aktiviteter i
Fidusen og fælles frokostbord, hvor bedsteforældrene selv har en ret
med. Flere dagplejere laver bål – og bålmad.
Midt – Grevinge har deltaget i både lokale – og dagplejearrangementer.
Starter nyt AL projekt op snarest. Vig har holdt bedsteforældredag i

Spirevippen med stor succes. Der har været afholdt fællesdag i
Spirevippen med Regnbuen ift. at skabe gode overgange. Vig dagplejerne
har fået hallen en time hver torsdag. Asnæs har holdt sommerfest med
forældre i Spirevippen med stor succes alle havde en ret med til fælles
buffet. Dagplejerne deltager med en stand på Høstmarked d.17.9. og har
forskellige workshops til børnene. Asnæs starter op med at komme i
hallen hver anden onsdag formiddag.
Nord – Der har været musikfestival, lokal arrangement i kirken og en
rock-koncert. Der har været fotografering af alle børn. De Grønne Spirer
er startet op hos Naturdagplejerne. Legestuegrupperne begynder at
mødes igen.
30/16
Budget 2017 – evt. Høringssvar ( budgettet ikke modtaget endnu)
Vi har ikke fået tilsendt budgettet, men har kigget i Økonomiudvalgets
referat. Ud fra det kan vi se at der foreligger en besparelse på ca. 3
dagplejestillinger. Anette undersøger tallene og vender tilbage om det er
nødvendigt med et høringssvar og dermed indkaldelse til nyt møde hurtigt.
31/16
Anvendelse af facebook m.m./ persondataloven.
Der har været en uheldig episode i en af legestuerne, hvor et barn er blevet
fotograferet og lagt på Facebook, hvor forældrene havde sagt nej til deres
barn måtte komme på Facebook. Efterfølgende har forældrene anmeldt det
til politiet og sendt klage til dagplejekontoret over hændelsen.
Debat omkring vores procedure, hvilke garantier kan vi give, hvordan
forholder vi os generelt. Vi tænker hver især over det, undersøger hvad
andre gør til næste møde.

32/16

Elektronisk forældreavis om dagplejen/ Dagplejens bog.
Debat vedr. den digitale avis – kunne man have den på Dagplejens
Hjemmeside med link til Dagplejen i Odsherred facebook – det vil være
tilgængeligt både for forældre og offentligheden. Ca. en gang i kvartalet
vil der komme nyt ud fra byerne / netværkene / kommende
arrangementer.
33/16
Børnepolitik
Der er kommet en ny beslutning fra byrådet om, at alle politikker i
kommunen skal være på højst 2 A4 sider – herunder også den nye
børnepolitik.
Den nye børnepolitik kommer ud i høring ca. midten af oktober.
Evt.
Dorthe rejser spørgsmålet om det er sværere at finde dagplejen end vuggestuen – vi må under
søge systemet.

