Tønder Kommune

Dagsorden og referat
Emne: Forældrebestyrelsesmøde

Emne
1. General forsamling

2. Orientering:
Børnetal
Personale
Budget
Sampasning i uge 29+30

Dato: 14.juni 2017

Tid: 19.00-21.30

Sted: Lokale 120
Tønder rådhus

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

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)
Orientering om aftale med
foredragsholder

Varighed

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)

10min

Foredraget er på plads. Vi går i gang med at udforme en
invitation. Vi lægger en appetitvækker på facebook.

15 min

Pt. 237 børn indmeldt
Vi har ansat
2 nye dagplejere i Skærbæk
1 i Branderup
1 i Tønder.
Pt er vi 67 dagplejere hvoraf der er 1 på orlov og 1
langtidssyg, samt to i opsigelse
Budgettet ser OK ud ved halvårsregnskabet har vi et
underskud ,som dækkes af det overførte overskud fra
2016.
Uge 29 + 30
Vi har 10 dagplejere i arbejde, hvor af de 2 kun arbejder
1 uge, øvrige arbejder begge uger.

3. Aftale mødedatoer for næste
halvår.

18.8.17 + 21.9.17 forældremøde + konstituerende
bestyrelses møde den 27.9.17

4. Hvordan er dagplejen tænkt
ind i trepartsaftalen om

Tønder kommune har besluttet at dagplejen og inst. Skal
kunne modtage børn af flygtninge 3 uger efter
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Tønder Kommune
bedre integration af
flygtninge

5. Opfølgning på høringsvar
omkring ”Uddannelse til alle”

indskrivning. Dette kan blive en udfordring, fordi
dagplejen ikke har ledige pladser , derfor ser vi en
udfordring i at skulle finde pladser med så kort varsel.
Det kan betyde at børn af flygtninge vil få tilbud om
pladser, som ligger længere væk fra deres bopæl.
Høringssvarene er behandlet
den 06.06.17

Høringssvaret er taget til efterretning, dagplejen
udarbejder forslag til op/ned prioriteringer

6. Hvordan skaber vi synlighed i
dagplejen.
a. Fokus på information
omkring den
kommunale dagpleje
b. Fokus på rekruttering
af nye medarbejdere

Tønder dagpleje drøfter på det næste Erfa møde med
samarbejdskommuner branding af dagplejen som helhed,
måske kan vi her i fællesskab arbejde på at synliggøre
dagplejen. Vi vil gerne arbejde på at gøre det mere
attraktivt at vælge at søge jobbet som dagplejer.

7. Evt.

Vi drøfter anvendelse af cykelstol på Christiania cykel og
der er i bestyrelsen ikke enighed.

8. Punkt til næste møde:

Tilbagemelding fra Erfa mødet vedr. branding.
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