DAGPLEJEN ODSHERRED KOMMUNE
FORÆLDREBESTYRELSEN

Mødedato: Mandag den 26. juni 2017 kl. 18.00.
Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj
Referat #2017 – 120452

15/17
Konstatering af fraværende.
Katrine, Dorthe og Anne.
16/17
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
17/17 Forældreklage.
Mette og Anette supplerer hinanden i fremlæggelse af hændelsesforløbet.
Efterfølgende snak om - og hvordan der evt. skal handles på det.
Forslag om at have gæstepleje-”puslespillet” med på forældremøderne i
efteråret, som orienteringspunkt. I Syd kan man evt. bruge denne ”sag” som
eksempel.
18/17
Gensidige orientering.


Nyt fra dagplejeleder:

Anette orienterer om, at Frank Clausen fratræder sin stilling 30.9.17.
Fra 10.7.17 er der genetableret stordagpleje hos Jette og Kim i Egebjerg.

Tina Veron, dagplejepædagog, har opsagt sin stilling pr.31.5.17
Trine Stevns Sørensen, dagplejepædagog, har opsagt sin stilling pr.
31.7.17
Der har været afholdt to ansættelsessamtaler af to omgange, hvor der er
blevet ansat Kamilla Nymann Olsen pr. 16.8.17 og Maria Munkholm pr.
1.9.17. De vil begge være tilknyttet team Nord og vil hver især få en
mentor, af de øvrige dagplejepædagoger, tilknyttet.
Tina Mayn, Lene Worm, Mie Ludvigsen og Bente Andersen starter på
pædagogisk assistent-uddannelse til august 2017 og får dermed et års
uddannelsesorlov.
I Hørve er der ansat følgende: Susan Rasmussen i en fast stilling. Louise
Fleks i et midlertidigt vikariat som løber til 31.10.17, samt Pernille Bødker,
som er ansat i et midlertidigt vikariat til 31.10.18.
Projekt ”Styrkede overgange” har kørt siden 1.maj – de børnehavebørn,
som er startet i førskole, har haft en af deres egne pædagoger med hen
på skolen i de to mdr. Det har umiddelbart været en succes. Projektet er
startet i skoleregi, men bliver nu ført videre ned i 0-6 års området. I
forbindelse med projektet vil der blive lanceret en temaaften for alle
ansatte i 0-6 års området i løbet af sensommeren.
Dagplejen er blevet inviteret med i et forskningsprojekt, som ledes af
forskerne Pernille Ringsmose og Lone Svindt. De skal bl.a. kigge nærmere
på, hvad der skaber udvikling for børn med særlige behov, hvilke
kompetencer skal dagplejeren besidde mm. Vi afventer pt. nyt fra
projektet ift. hvornår det går i gang og hvad det kommer til at indeholde.
Der er flere større ting på vej, her i blandt en ny pædagogisk læreplan, en
ny lovgivning på dagtilbudsområdet som bl.a. omhandler yderligere
forældreinddragelse. Pt. bliver der i fagcenteret arbejdet med, hvordan
der skal arbejdes med forældreinddragelse og en samtidig styrkelse af
medarbejdernes kompetencer i forældresamarbejdet.

Vi er i gang med at få renoveret vores legestuehuses legepladser – der
har været tilsyn på alle tre og efterfølgende en rapport med
prioriteringer for udbedringer.
Anette har sendt en ansøgning til politikerne vedr. midler til at opgradere
barnevognsparken.


Orientering fra formanden:

Mette har deltaget i den første ansættelsesrunde og finder det interessant
at deltage i.
Der har været afholdt et møde for alle forældrebestyrelserne i 0-6 års
området. Der var i løbet af aftenen dialog ved bordene med udgangspunkt i
omdelte cases. Der var nogle cases, som delte vandene. Undervejs var der
også et spørgsmål om ”hvorfor sidder du i forældrebestyrelsen – hvad får du
ud af at sidde i forældrebestyrelsen” – det kunne være interessant at bringe
det spørgsmål i spil i vores egen bestyrelse. Ift. evaluering af aftenen, kan
man overveje, om det er nødvendigt at bruge så lang tid på at fortælle om
organisationens/kommunens opbygning.


Nyt fra dagplejeteams:

Nord:
Der har været afholdt OL i Asmindrup med stor succes. Det var meget
fint arrangeret med bl.a. hjælp fra Asmindrup Friskole.
Dagplejens dag blev afholdt på gågaden ved det nye teater med fine
aktiviteter, som gav godt liv.
Dagplejerne har været til frilufts-teater i Skovhuset, hvor det handlede
om trolde.
Der er blevet afholdt Sct. Hans fest på havnen.
Midt:
Grevinge har været inviteret til førnævnte frilufts-teater i Moselinden.

På Dagplejens Dag var Vig på Baeshøjgaard. De kunne være udendørs og
afholde de planlagte aktiviteter, samt nyde den medbragte kage til
fornøjelse for både store og små.
I løbet af efteråret kommer der en legeplads på det grønne område bag
kræmmerpladsen, der vil blive forskellige muligheder også for vores
aldersgruppe børn, bl.a. inddragelse af søen med mulighed for at gå på
opdagelse i dyrelivet mm. Det forventes at dagplejen vil blive inddraget
undervejs ift. hvad der vil være gavnligt for det lille barn.
Flere af dagplejerne var til OL og havde en god formiddag.
Der har været holdt Sct. Hans fest i Mies have.
Da Torvehallen blev indviet d.3.juni, var Dagplejen repræsenteret med en
bod, hvor der var et bredt udsnit af, hvad vi arbejder med i dagplejen.
Der var 5-6 dagplejere til at formidle det gode budskab. Det var en fin
dag med opbakning fra både forrige og nuværende børn, samt besøg af
flere ”nysgerrige” borgere.
Asnæs havde på Dagplejens dag fernisering på biblioteket. Alle børn
havde forinden malet et maleri, som alle var sat op på to ”tårne”.
Dagplejerne har efterfølgende fået stor ros fra biblioteket for
æstetikken i udstillingen.
Der har været indvielse af cykelbanen nede ved plejehjemmet i Asnæs,
hvor flere dagplejere deltog i de aktiviteter, som SpilOpen havde
arrangeret. Det var et fint arrangement.
Begge Asnæs-grupper har haft forældrespisning. Der er inviteret til
forældrekaffe om eftermiddagen, hvorefter forældre bliver til fælles
aftensmad, som de hver især har medbragt til fælles buffet.
De er så småt gået i gang med planlægningen af Høstmarked, som
afholdes d.16.9.17
Syd:

Der mangler en repræsentant fra Syd, men en forældre kan fortælle, at
der har været afholdt sommerfest i mandagsgruppen, samt
bedsteforældredag i fredagsgruppen.
Endvidere arbejder naturdagplejerne med deres sommerfugleprojekt og
deres egen kartoffelavl.
19/17
Regeringsudspil
Det nye regeringsudspil lægger op til: flere fleksible løsninger for
forældrene, herunder deltids- og fuldtidspasning, samt flere valgmuligheder
for forældrene. Bedre vilkår for de private børnepassere. En styrket
pædagogisk læreplan. Dagtilbud skal være mere åbne for forældredeltagelse.
Der bliver afsat midler til kompetenceløft for dagplejerne mm.
20/17
Opfølgning på NUSSA
Pt. mangler vi kun opfølgningsgangen på de hold, der har været i foråret
2017. Der bliver arbejdet godt med det i alle tre områder. Dagplejerne
oplever det som praksisnært og meget nemt at omsætte og bruge i deres
hverdag, både som forløb og drypvis.
I UTA-II ansøgningen, som for nylig er blevet godkendt, er der afsat midler
til at køre to hold mere. Vi håber at få ni dagplejere med på hvert hold.
Holdene forventes at starte i foråret 2018.
21/17
Opfølgning på budget 2017 og børnetal.
Børnetallet er generelt stigende, samtidig har der været tilflyttere. Så frem
det fortsætter, skal vi have tilført midler.
22/17
Opfølgning på AL projekt

De sidste legestuegrupper går i gang i denne uge. Alle er dermed i gang, men
med stor forskellighed både ift. hvordan der arbejdes med det og ikke
mindst på selve aktionerne.
Forløbet kører indtil december, hvor der vil være evaluering.
23/17
Bi projekt.
I samarbejde med Naturskolen er vi kommet med i et projekt, som skal skabe
bedre levevilkår for de vilde bier. Det gøres ved, at vi i hver legestue får et
højbed med planter, som bierne ynder at bo / nære sig ved. Naturskolen
kommer ud og formidler viden omkring de vilde bier, samt hvordan vi skal
bruge / passe højbedet i løbet af sensommeren.
24/17
Evt.
En forældre rejser problematikken om, at der i Spirevippen fortsat er
scootere med de gamle hjul, som skaber en lydgene. Anette giver grønt lys til
at købe nye med gummihjul.
Der bliver stillet spørgsmål ved børnenes mulighed for privatliv, når de
begynder at bruge de små børnetoiletter i Spirevippen. Dels er der åbent til
de to toiletter, dels står de i et gennemgangsrum. Vi tager det til
efterretning og vil finde en løsning, som både dækker over sikkerhed-,
hygiejne – og blufærdighedsforhold.
Der bliver stillet spørgsmål til fotograferingen, da flere oplever, at
fotografen skræmmer børnene og billederne bliver derefter, samt at selv
billedkvaliteten ikke er i top. Det har været oppe og vende i bestyrelsen
flere gange og er lagt ud til de enkelte områder. Den pågældende forælder
vil gå tilbage til ress.personen i den pågældende by og tage drøftelse dér.
Med udgangspunkt i en hændelse der var for nylig i en børnehave i Århus, har
vi en kort snak om, hvordan vi, som forældre og dagplejer, lærer vores børn

ikke at gå med fremmede, samtidig med vi gerne vil give dem et positivt
livssyn.
Der skal afholdes tre ”små” forældremøder i år – de vil blive afholdt i ugerne
43 / 44. Indholdet af dem skal planlægges på det kommende møde
d.12.september 2017

