Tønder Kommune

Dagsorden og referat
Emne: Forældrebestyrelsesmøde

Emne
1. Dialog mødet den 29.marts
2017

2. Evaluering af general
forsamlingen, herunder
forslag til forbedringer

SBSYS sagsnr.: 28.09.00-G01-242-16
Dato: 19-12-2016

Dato: 26.01.2017

Tid: 19.00-21.30

Sted: Skærbæk,
Tøndervej 45

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

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)
Forberedelse og aftale om
dagplejens eget punkt.

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
Politikkerne har ønsket at emnet for
årets dialogmøde er ”forældrenes
opfattelse af kvalitet i dagtilbud”
Forældrebestyrelsen drøftede punktet
og alle kom med deres input til
indholdet. Bestyrelsen ønsker ikke at
drøfte yderligere punkter ,men
ønsker at bruge tiden på det af
politikerne ønskede punkt, da dette
er et meget bredt punkt
John Åsted Halse holdt et foredrag til
generalforsamling om ”Den
nødvendige opdragelse-er opdragelse
nødvendig” bestyrelsen synes det var
et godt foredrag og at aftenen forløbe
som planlagt, det var god at
formandens og leders beretning blev
afholdt konkret og kort. Indbeydelsen
var rigtig fin, dog kunne bestyrelsen
ønske at flere forældre deltog. Vi
drøfter kort hvad vi kan gøre i år for
at få en større tilslutning. Punktet
taget op igen senere.
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3. Dagplejebestyrelsens arbejde
- hvad skal vi have fokus på i
2017?

Grundet tidnød , udsættes punktet.

4. Digital handleplan for
dagplejen

orientering

5. Dagplejernes budget 2017.
Forslag til fordeling af midler
forelægges på mødet.

Drøftelse af dagplejerne
ønsker til budget 2017
Fastsættelse af beløb
størrelse for 2017 ud fra hvad
der er drøftet i MED udvalget
se under proces , hvor det er
kopieret ind. Til jeres
orientering.

6. Orientering fra ledelsen
 Digital handleplan
( vedhæftet som
bilag)
 Budget
 Børnetal
 Personale tal
 Sidste nyt

SBSYS sagsnr.: 28.09.00-G01-242-16
Dato: 19-12-2016

Handleplanen er forelagt og drøftet,
den findes på Tønder dagplejes
hjemmeside.
.

Forældrebestyrelsen kan bakke op
om den beslutning der af
medarbejdere er truffet i MED
Udvalget, som giver dagplejere større
fleksibilitet i forhold til at forvalte den
udmeldte ramme.

Budget: vi har et overskud på
970.000kr i 2016, dette beløb
anvendes til aflønning af 54
personaletimer i 2017, uddannelse i
IDCP og indkøb af nye barnevogne
Vi har i snit haft 225.3 indmeldte
børn i 2016 og haft en belægning på
3.9 (faktisk belægning eksklusive
orlov og syge).
I januar 2017 har vi 238 indmeldte
børn og 62 ansatte. Børnetallet er
stigende i dagplejen, dog noget
skævt fordelt i kommunen, således at
der er stor pres på nogle områder og
noget mindre eller ingen pres på
andre områder. Vi forventer at skulle
ansætte yderligere i foråret.
Alle dagplejere får den 7.februar
udleveret en udleveret en Ipad.
Denne skal anvendes som et
pædagogisk redskab og er installeret
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med lærings Apps som vi har
udvalgt, Ipadén er ”låst” således at
der ikke kan downloades ikke
godkendte Apps. Brug af Ipad i
dagplejen er et supplement til
analoge lærings spil og aktiviteter.
7.

Facebook

8. Evt.
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Vi drøfter om vi kan blive bedre til
anvende Facebook og det foreslås at
konsulenterne lægger små oplevelser
fra deres tilsyn op.
Vi poster en opfordring til forældre i
dagplejen, hvor vi beder om at de
tilkendegiver hvor de oplever som
kvaliteten i dagplejen.
Dagplejen har indkøbt materialet
”Babblarna” dette materiale ønskes
der mere af, således at flere
dagplejere har mulighed for at bruge
det, samt vi drøfter ideer til, hvad vi
kan søge sponsorater til, bla. nævnes
legehuse og pilehytter til de
dagplejerne der ønsker dette.
Vi tager dette op igen, som punkt på
et senere møde.
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