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FORÆLDREBESTYRELSEN

Møde dato: Torsdag den 18. september Kl. 18.00
(dagplejen er vært med noget spiseligt)

Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing sj
Dagplejekontoret
Afbud på tlf. 20101871 indtal besked
Referat
#2014-153990
35/14
Konstatering af fraværende
I stedet for Mie Andersen er supl. Majbritt Jørgensen. For Marianne Folkersen er
supl. Dorthe Grathwohl.
Majbritt Jensen, Mette Strandgaard, Christina Dalsgård
36/14
Godkendelse af referat.
godkendt
37/14
Godkendelse dagsorden
Der er et punkt til under evt, men som tages først:
under punkt 40/14 ”orientering fra dagplejeområderne” er der kommet et forslag: at der
skrives om, hvad der sker i teamene og ikke for de enkelte lokal områder.
Det er vedtaget.

38/14
Orientering v/Anette Haudal
I forhold til den nye skolereform, hvor der er organiseret i et nord og syd distrikt. Vil man
kigge på en struktur tilpasning inden for dagtilbuddene. Der vil kunne komme mange
forskellige forslag frem. Der indkaldes vi til møde og hører om den fremtidige struktur.
Vi er ramt af, vores venteliste flytter sig. Der er 19 tomme pladser i Nykøbing, og der er
stigning i fødsler i syd. Vi kan komme ud for at vi opsiger i et område og ansætter i et andet.
Der har været arbejdet med projekt ”de utrolige år” det er en familieuddannelse. Der har
været evaluering som har vist det har været en utrolig succes, derfor startes der nye hold
op igen, med 11 familie. Vi har to pædagoger som tager uddannelsen og bliver på sigt en del af
forældreuddannelsesforløbene.
Vi har søgt kompetence fonden og fået i alt 225.000 til kurser, der kommer 3 pædagoger på
småbørns udd. Der kommer 7 dagplejere på motorikvejleder udd. Der laves ny ansøgning for
næste år og vi håber på der så kan komme 3 pædagoger på theraplay udd. Og 7 nye
dagplejere på motorikvejleder udd.
Der starter stordagpleje op i Egebjerg til januar. Den ene ansættes fast og den anden som
vikar i et år. Vi har stor efter spøgelse på stordagpleje.
Vi får en ny legeplads inspektør som skal tjekke vores legepladser. Der har tidligere været
tilsyn i vores legestuer på legepladsen, der glæder vi os til sker igen.
Leadership pibeline et nyt ledesesværktøj og ledelsen er opdelt i 4 niveauer..
Flere områder har sin egne Face book side på nettet for lokal området, nu får vi også en
Face book side som er en overordnet for hele dagplejen. Den vil indeholde overordnet ting
som sker i dagplejen.
39/14
Punkter fra formand/ herunder artikel fra Lindebladet m.m.
Formanden har fået tilsendt en artikel fra Lindebladet fra en dagplejer som har modtaget
det af en forældre. Den handler omkring den nye vuggestue som starter op i Vig. Artiklen er
drøftet og vi er blevet enige om at lave et læser brev, hvor vi gerne vil fortælle om de ting
som sker i dagplejen. Mette Lichtenberg skriver læserbrevet.
Forældre henvendelse i forhold til et projekt ”krible krable” der bliver stillet spørgsmål om
børn kan skelne mellem, hvornår man bruger madvare som dele af en aktivitet og hvornår man
spiser den. Efter en god debat besluttes det at vi fremover godt kan bruge fødevarer som
en del af en aktivitet.
40/14
Orientering fra dagplejeområderne.
Team midt. : Dyreparken i Asnæs bliver godt besøgt samt divs. Haver hos dagplejerne. Nogen
har der hørt musik på ”murpladsen” i Holbæk. Legestuerne er i gang igen og Face book er

kommet op og køre i Vig resten af teamet er ved at hoppe med på den ide. Man har fået
gymnastik salen i Vig, fredag i lige uger. Sommer fest har været afholdt i legestuen, som var
rigtig hyggeligt.
Team Syd: Der er lavet nye grupper og der er fin tilfredshed. Der bliver afholdt
bedsteforældre dag og der afholdes sommer fest med forældre og søskende. Flere holder
forældre kaffe i legestuerne. Idræt netværket har været mødes. Motoriknetværket har
holdt sparring i legestuen for de andre dagplejer, en god dag hvor børnene nød massage og
fodbad. Der har været åbent hus i Hørve og det kommer i Fårevejle.
Team Nord: der har været bedsteforældre dag. Der er nogen som har været på koloni Klint
et sommerhus hvor børn og dagplejer leger i naturen. Gymnastik salen på Grundvig skolen
bliver brug. Der har været natur dag på Kongengen, der var hestevogn som børnene fik en
tur i. Naturdagplejerne laver ”orm” som børnene får med hjem. Der har været sang og musik
som emne i legestuen. Musiknetværket har mødes på sangens dag i Griffen, Præstevænget
bliver stadig besøg og det er hyggelig måde for børn og de ældre. Idrætsnetværket invitere
alle idrætsdagplejerne til en dag på ”den gode omvej”
41/14
Regnskab 2014/status børn/ samt høringssvar udarbejdes vedr. buget 2015
Regnskab og bilag er uddelt.
Vi passer 70% af børnene 0-3 årige i dagplejen. Vi får noget nyt som kaldes en
tildelingsmodel. Det vil sige hvis vi passer flere børn end først tilskrevet, bliver det
reguleret. Vi er rigtig godt tilfreds med det fremlagte budget og har ikke behov for at
fremsende et høringsbrev.

42/14
Dagplejens værdigrundlag
Sidst fik alle uddelt værdigrundlaget. Der er nedsat en gruppe af Mette L ,Dorthe, og
Majbritt J. der ønskes flere til gruppen. Hvis man har lyst og interesse for at deltage, skal
man henvende sig til Mette L. Punktet kommer på næste gang.

43/14
Fondsmidler Matas m.m.
Desværre har vi ikke fået tildelt nogen fondsmidler.
44/14
Kostnetværk/ ny kostpolitik
Der kommer et nyt udkast fra kostnetværket omkring en ny kost politik. Der arbejdes på at
når dagplejen er samlet skal vi støtte de lokale dvs. man skal købe økologisk, hvis det kan fås.

Vi afventer et udkast fra kostnetværket.

45/14
Læselyst/ved Majbritt j
Anette fremlægger om projektet. Majbritt vil gerne have team Syd med i projektet. Vi
kender ikke datoen, men afventer besked fra Majbritt.

46/14
Evt.
Foto ; Hvordan tages der foto i dagplejen.?
Det aftales i de enkelte teams, hvordan man gør.

47/14
Næste møde
Mandag d. 13-10 det holdes i Hørve. Kl.18.00
Ref. Lone

