Referat fra møde i Forældrebestyrelsen
Torsdag den 27. august 2020
I Borgerhuset, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev
Dagorden:
Pkt.
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Indhold:
Velkommen

Lene byder velkommen. Formand Charlotte og næstformand
Anna I. er desværre forhindret i at deltage i mødet. Charlotte
har oplyst til Lene, at der ikke har været henvendelser eller
kommet punkter til mødet.
Mødet afholdes med overholdelse af Covid-19 retningslinjer
med afstand, håndsprit mm.
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Orientering fra Dagplejen
v/ dagplejeleder Lene
Reese og pædagogisk
leder Anette B. Søjberg

Lene orienterede om status i Dagplejen.
Børnetal juli 2020: 364 og 116 dagplejere.
Der er også i år afskediget dagplejere og dagplejekonsulenter
pga. et faldende børnetal. Ligeledes er administration gået
ned i tid. Når vi når til december, vil vi være 105 dagplejere
som det ser ud dags dato. Ud af de 105 er 98 i arbejde med
faste børn. De andre 7 er: 2 på PAU uddannelse, 1 FTR, 1
gæsteplejer i eget hjem, 1 flyver-vikar, og dagplejere på
barsel.
Dagplejens økonomi, er pga. af det faldende børnetal, kraftigt
udfordret, og Lene gav en gennemgang heraf. Lene har
fremlagt udfordringen for dagtilbudschefen og orienteret
dagplejerne samt dagpleje-administration.
Der opleves stadig, at der er områder, der er svære at
rekruttere nye dagplejere til, og derfor har vi ikke plads til, at
kunne tage børn ind fra ventelisten til disse områder. Det er
pt. Aabenraa by.
Dagplejens ”Styrkede pædagogiske læreplan” blev på mødet
fremvist, og der blev givet status på det nuværende- og
kommende arbejde med den, hvor bestyrelsen har en
opgave, før den er færdig. Den skal senest være offentliggjort
i december 2020. Ved de kommende møder præsenteres
bestyrelsen for den igen, og vi arbejder videre hermed.
De to dagplejehold, der mangler de sidste to dage på kurset
omkring ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, skal afsted i
september 2020, de blev aflyst i foråret pga. Covid-19.
I starten af 2021, er der ligeledes hold for de dagplejere, der
ikke har været med i 2020, det er nyansatte og dagplejere
der har været på barsel mm.
Dagplejekonsulenterne har også deltaget i kurset.
iPads til dagplejerne er nu endelig kommet, leveringen har
ladet vente på sig pga. Covid-19. Den blev fremvist på
bestyrelsesmødet.
Dagplejerne får den udleveret, når de skal på kursus her i
efteråret i forbindelse med, at de skal lære om AULA, som er

Pkt.

Indhold:
det nye kommunikations redskab, som er indført på skoler,
og hvor nu også alle dagtilbud skal tilkobles.
Børne- og Uddannelsesudvalget har givet Dagplejen økonomi
(engangsbevilling) til indkøb af iPads, da dagplejerne ellers
ikke ville kunne blive en del af AULA, da de ingen digitalt
redskab har hertil. Driften af iPads skal Dagplejen finde i eget
budget.
Mere om AULA på kommende bestyrelsesmøder.
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Status omkring Covid-19
v/dagplejeleder Lene
Reese og Pædagogisk
leder Anette B. Søjberg

Anette og Lene gav en status omkring Covid-19:
Dagplejerne får stadig de værnemidler, som er krav- og
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Lene har i august sendt forældrebrev ud, hvor hun igen
kommer ind på den reducerede åbningstid pga. den ekstra
rengøring dagplejerne stadig har. Åbningstiden er fortsat
reduceret til 45 timer, men forældrene kan stadig ved behov,
få den tid de har brug for fra 45-48 timer. De skal blot gå i
dialog med deres dagplejer herom.
Dagplejerne optjener afspadsering, for det de skal have åbent
fra 45-48 timer. Forældre og dagplejer skal senest om
fredagen, ugen inden, aftale åbningstiden for den kommende
uge. Dette pga. dagplejernes overenskomst, de skal kende
deres arbejdstid for den kommende uge senest om fredagen.
Dagplejens legestuer er fortsat lukket, dette pga., at vi ikke
kan efterleve rengøringskravene.
Aabenraa Kommune/Børn & Kultur har udarbejdet
Actioncards som ledere skal gøre brug af, hvis et barn eller
medarbejder testes positiv for Corona.
Lene roser alle medarbejdere i Dagplejen for deres store
indsats omkring Covid-19 og stor TAK til alle forældre for
deres fleksibilitet og deres hensyn når de afleverer- og henter
deres børn. Det er Lenes opfattelse, at alle gør deres bedste
for at passe godt på hinanden. Lene sender fortsat
forældrebreve ud, når der sker ændringer eller der er ny
orientering.
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Børne- og
Uddannelsesudvalget
har sendt udkastet: ”IT og
digitalisering i dagtilbud” i
høring i dagtilbuddenes
bestyrelser i perioden
10/6-21/9 2020.

Materialet blev drøftet.
Alle synes det gav god mening, og havde ellers ingen
bemærkninger.
Formand Charlotte indsender hørringssvar.

Vi skal have lavet et
høringssvar hertil.
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Forældrefolder

Der var enighed om, at forældrefolderen stadig skal
revideres, og at næste møde bruges hertil. Alle har den læst,
inden næste møde, og kommer med deres input til, hvad de
mangler i folderen, og hvad der måtte være irrelevant, og
som skal ud af folderen.

Pkt.

Indhold:
Der nedsættes ved næste møde en arbejdsgruppe, der
herefter arbejder videre med den.
Vivi Appel udsender, pr. mail, forældrefolderen til alle, så man
kan forberede sig inden mødet.
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Nye mødedatoer

NYE DATOER FOR KOMMENDE BESTYRELSEMØDER I
2020:
Den 17. september 2020 kl. 19.30-21.30
Den 26. november 2020 kl. 19.30-21.30
Alle møder afholdes i Tinglev.

Eventuelt

Husk at melde afbud hvis man bliver forhindret i at deltage. Dette til
dagplejekontoret: Telefon 73 76 71 04 eller til dagplejeleder
Lene Reese lrs@aabenraa.dk

