Tønder Kommune

Dagsorden og referat
Emne: Forældrebestyrelsesmøde

Emne

Dato: 25.april 2017

Tid: 19.00-21.30

Sted: Tøndervej 45,
Skærbæk

Mødedeltagere: Rikke Skipper, Heidi Bjørk, Michael Thomsen, Connie
Axelsen, Margit Jensen, Tina Holm Madsen
Afbud: Lea De Costa
Referent: Annalene Koch

Proces

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)

1. Evaluering af dialogmødet
med børn og skoleudvalget
den 29.marts 2017.
Herunder –Hvordan gør vi
dagplejen mere synlig( et
punkt som politikkerne har
nævnt under dialog mødet)

Drøftelse

Alle bestyrelsesmedlemmer oplevede dialog mødet med børn og
skole udvalget som et fint møde, hvor der var en dialog og hvor
udvalget var lyttende og interesserede i forhold til de temaer
bestyrelsen bragte på banen. Et af punkterne som udvalget var
nysgerrig på var hvordan vi synliggør den kvalitet di har dagplejen,
bestyrelsen drøftede hvordan og hvad vi kan gøre mere af i forhold
til synlighed, herunder drøftede om små film klip af dagplejens
hverdag ville være givtige i forhold til at profilere dagplejen for
kommende nye forældre disse kunne vi evt. få lagt på
hjemmesiden, samt at vi er opmærksomme på at dagplejeren selv
filmer deres situationer fra hverdagen som kan lægges på FB

2. Dagplejebestyrelsens arbejde
- hvad skal vi have fokus på i
2017 ?

Drøftelse

Dagplejebestyrelsen ønsker at have mere fokus på synliggørelse af
dagplejen evt. med småfilm klip fra temaer i forhold til læreplaner.
Ansøgning til forskellige fonde med henblik på at imødekomme de
ønsker dagplejerne har og som ikke kan imødekommes gennem de
beløb der afsat i budgettet.
Forslag om at følgende fonde søges i 2017
Skærbæk fond ( lokal fond)søges i år til et arrangement i til
Skærbæk dagplejerne , således at der tilrettelægges et kulturelt
tiltag i form af evt. musik/teater eller lign.
Fonden søges igen inden maj mdr. 2018.
Friluftrådet søges også til det er ønske om . Der er kommet forslag
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til f.eks pilehytter . Flere forslag modtages gerne.

3. Orientering:
Budget herunder overførsel.
Antal børn og personale
ICDP
Uddannelse til alle

Orientering

Der har i 2016 været et overskud, som er overført til 2017.
Overskuddet er øremærket til lønninger og nye barnevogne samt
nyt inventar og legetøj. Dagplejens depot er tomt og vi skal have
købt startpakker til nyansatte, samt have fornyet både inventar og
legetøj.
Dagplejekonsulenterne er næsten færdige med første modul af
ICDP uddannelsen , vi forventer at vi 2018 er færdige med 2.
modul , herefter skal det implementeres hos dagplejerne. Vi
drøfter forskellige senarier for, hvordan børnene kan blive passet
når dagplejerne er på uddannelse.
”Uddannelse til alle ”er en strategi som alle på børn og unge,0-18
års området arbejder med.
Dagplejerne er blevet involveret og bliver yderligere involveret i det
7 temaer der er valgt vi skal arbejde med. Projektet løber over 4 år
og temaer er:
Tidlig indsats
Barnet i centrum
Forældesamarbejde
Trivsel
Professionelt samarbejde
Øget faglighed
Fællesskab

4. Tidlig opsporing- hvordan
kan vi fremover arbejde med
kompetencehjulet.

Orientering / drøftelse

Vi drøfter kompetencehjulets anvendelse i dagplejen og anvendelse
af ressourcer dertil. Herunder også om opgaven ligger hos
dagplejekonsulenten sammen med dagplejeren eller om den skal
ligge hos dagplejeren. Det dagplejen klare overbevisning at denne
opgave er en pædagog opgave, som laves i samarbejde med
dagplejeren.

5. Ansættelses samtaler –
kan/ønsker forældrene i
dagplejebestyrelsen at

Forslag / drøftelse

Vi drøfter at udvide ansættelses udvalget, og forældrebestyrelsen
vil gerne tilbydes en plads og vil gerne deltage når dagpleje lederen
ønsker det. Der gives udtryk for at bestyrelsen ønsker at der skal
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deltage.

deltage en medarbejder repræsentant fra det område der skal
ansættes dagplejere i. Dette drøftes i MED.

6. General
n
forsamling 2017

Planlægning

Vi drøfter emner til general forsamling/forældrebestyrelses møde
2017. Forslag modtages gerne. Vi oplever at mødet desværre ikke
har den højeste prioritet hos forældre til børn i dagplejen, derfor vil
vi gerne trække flere til ved at have en spændende oplæg/
foredrag som kunne være af interesse for de fleste..

7. Foto
f
i dagplejen
o

Forslag /drøftelse

Flere forældre har efterlyst at de ønsker et gruppe foto af deres
dagplejer og børnegruppen. Det er op til den enkelte dagplejer om
det er muligt at tage et sådant billede og forældrene er også
velkommen til at selv at fotografere gruppen , såfremt alle i
børnegruppen har en fototilladelse.

8. Fondsmidler – hvordan får vi
sat i system, så der fremover
bliver arbejdet med at søge
midler i dagplejen

drøftelse

Dagplejebestyrelsen ønsker at søge Fondsmidler til dagplejen.
Vi drøfter hvordan vi kan få mere system i hvem der søger og
således også at vi husker deadlines for ansøgninger.
Dette drøfter vi igen på næste møde.

9. Forslag om at forældre
hjælper til med pasning af
børnene i legestuen ved
dagplejers kurser.

Drøftelse

Dagplejen har udfordringer med gæstepleje når dagplejerne skal på
uddannelse. Vi drøfter om forældrene kan inddrages i opgaven med
at passe børn i legestuen sammen med dagplejere, eller om der vil
være velvilje til at f.eks holde børnene fri den dag/dage hvor
dagplejer skal afsted på uddannelse.

10. Datoer for kommende møder

Aftale

14.6.2017 i Tønder
17.8,2017 i Skærbæk
Forældremøde/ general forsamling i september

11. Evt.
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