Referat fra møde i Forældrebestyrelsen
Mandag den 15. marts 2021 kl. 19.30 – 21.30
Afholdt online via Webex
Deltagere: Sarah Andersen – Rikke D. Frandsen – Rikke P. Hansen – Charlotte S. Jensen – Troels Søgaard – Pia
Lorenzen – Anna L. Pedersen – Betsy N. Jensen – Anette B. Søjberg – Heidi Nielsen
Fraværende: Susanne L. Petersen
Referent: Heidi Nielsen

Pkt.

Indhold:
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Velkommen

Heidi byder velkommen.

Præsentation af ny leder
Heidi Nielsen

Heidi præsentere sig hvor hun informere om hvad hun
tidligere har lavet.

Orientering fra Dagplejen
v/ pædagogisk leder
Anette B. Søjberg og leder
Heidi Nielsen
- Børnetal

Gennemsnitligt børnetal februar 2021:
376,98 børn med barselspladser
374,98 børn uden barselspladser
Herudover tæller 7,00 dobbelt

- Antal dagplejere

Antal dagplejere marts 2021:
101 dagplejere
 1 dagplejer ophører med udgangen af juni 2021 (Lone
Jensen, Felsted)

- Afskedigelser



Karin Hansen i Løjt bliver fastansat. Var kun
midlertidig ansat til 31.07.21.



Vi har stillingsopslag i Aabenraa og Varnæs/Bovrup



Afskediget 3 dagplejer 1 i Bolderslev, 1 i Kliplev og 1 i
Syd (Bov, Kollund/Kruså, Padborg).



Afskediget servicemedarbejder med udgangen af
september. Heidi oplyser, at Tony har givet hende lov
til at hun informere om dette.

Private passere marts 2021:
35 private passere i Aabenraa Kommune
4 private passere i andre kommuner
0 passer i private hjem

Pkt.

Indhold:
Antal indmeldte børn i privat pasning marts 2021:
151 børn som Aabenraa Kommune betaler tilskud til
5 børn som andre kommuner betaler tilskud til
0 børn som bliver passet i privat hjem
I alt 156 børn bliver passet i Aabenraa Kommune
Nye ansøgninger – private børnepasser:
 Pt. ingen nye ansøgere

- Ny ansat
dagplejekonsulent i
Aabenraa by og Løjt.

Heidi oplyser at dagplejen pr. 1.3.21 har ansat en ny
dagplejekonsulent, Birgitte Bang-Rosenberg. Birgitte kommer
fra en privat vuggestue, hvor hun også havde en del
administrative opgaver.

- Økonomi

Økonomi
Heidi oplyser at der har været et merforbrug over 4 % for
budget 2020.
I 2020 var der et merforbrug på 6.19 % svarende til 2.9
millioner inkl. renter. Dagplejen skal lave en afviklingsplan
over 3 år, som skal på lokaludvalgsmøde til april. Heidi
gennemgår afviklingsplanen.

- AULA

AULA
De fleste områder er godt i gang med Aula. Der er en del
forældre, som er kommet på, der arbejdes på at alle forældre
kommer på. I Varnæs/Bovrup er der desværre sket en fejl,
hvilket betyder dette område ikke er kommet på Aula, men
der arbejdes på udfordringen.
Anette oplyser om at dagplejerene i Stubbæk pt. bruges, som
prøve område i forhold til at forældre skal melde ind på Aula,
hvornår deres børn holder ferie.
Her samles erfaringer ind, og så er det planen at der til
efterårsferien skal meldes ind via Aula i alle områder.
Der bliver lavet grupper med dagplejerene i de forskellige
områder. Skulle forældrebestyrelsen have brug for en gruppe,
er Sascha også være behjælpelig med dette.

- IPad

IPad
Alle dagplejere bruger deres iPad til diverse pædagogiske
formål med børnene. De bruges også til, at dagplejerne
mødes online, hvor de afholder legestue.
Der er afholdt en del fastelavnsfester og fællessang online her
i 2021.
Ligeledes mødes de online i deres grupper, når børnene sover
til middag. Hvor de får faglig sparring med hinanden.

Pkt.

Indhold:
AMR Vivian Andresen har inviteret til online
middagsgymnastik en gang om ugen.
Betsy dagplejernes FTR bruger også, at afholde online møder
med kontaktpersonerne, som så forinden har afholdt online
møder med deres legestuegrupper.
- Babblarna

Babblarna
Dagplejerne har modtaget babblarna, og de er taget godt
imod. Anette fortæller om hvordan de er bliver arbejdet med
hos dagplejerne i forhold til børns sprogudvikling.
PPR har udarbejdet materiale, som er kommet med figurerne
ud til dagplejerne. PPR har selv brugt disse figurer gennem de
sidste år til deres sprog arbejde.
Nogle dagplejere har selv valgt, at købe bøger som
understøtter arbejdet med de små figurer.
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- Udvidelse af
småbørnspladser i Løjt og
Hjortkær.

Udvidelse af småbørnspladser
Heidi oplyser at der pr. 1.3.21 blev oprette 6 ekstra
småbørnspladser i den kommunale institution i Løjt Børnehus.
Ligeledes har den private institution Smilehullet i Hjortkær
ansøgt om at udvide med 8 pladser til 1.4.21.

Status omkring Covid-19
v/ leder Heidi Nielsen

Heidi oplyser om at vi dagplejen siden januar 2021, har haft 2
tilfælde af Covid-19 hvor børn, som er i dagplejen har været
smittet.
Ligeledes har der været dagplejehjem, der har været lukket
ned, idet deres egen børn har været hjemsendt som
nærkontakt. Her har vi i dagplejen valg at bruge forsigtigheds
princippet, og lukket dagplejehjemmet og tilbudt børnene
gæstepladser.
Der skal foreligge to negative tests, før vi kan åbne et
dagplejehjem igen. Det er meget individuelt fra sag til sag om
et dagplejehjem lukkes ned. Dette fordi der er forskel på om
en dagplejeres eget barn der er hjemsendt i isolation er
eksempel 6 år eller 15 år.
Samtidig med det kan det også handle om hvordan hjemmet
er indrettet. Om eksempel hjemmet kun indeholder et
badeværelse, eller om den isolerede kan have eget toilet.
Vi kan desværre ikke løfte opgaven med at tilbyde
medarbejderne at blive testet i deres arbejdstid, idet
dagplejerene ikke kan lade børnene være alene imens
dagplejere bliver testet.
Vi oplever dagplejerne selv vurdere om dette er noget de
ønsker at gøre, og her bruger de deres fritid og skulle de
have mulighed for at blive testet inden for deres åbningstid,
hvis deres dagplejebørn er hentet før deres lukketid er dette
fuld acceptabelt.

Pkt.

Indhold:
Dagplejerne bruger fortsat tid på ekstra rengøring, og har
fortsat en reduceret åbningstid grundet dette. Deres
åbningstid er dermed 45 timer frem for deres normale 48
timer.
Vi er begyndt at tale om, hvordan vi håndtere når vaccinerne
rigtig rulles ud. Vi har en del medarbejder i aldersgruppen 5060 årige, og skal disse vaccineres nogenlunde samme tid vil
dette kunne blive en stor udfordring, hvis der ikke
eksempelvis tilbydes at man kan blive vaccineres efter kl.
16.00.
Hvis en dagplejer skal vaccineres i det tidsrum han/hun har
børnene ville vi skulle tilbyde gæstepleje, og idet der med
stor sandsynlighed vil være en del, som bliver indkaldt oven i
hinanden ville vores gæsteplejesystem ikke kunne holde til
dette. Dette er bragt videre, som et opmærksomhedspunkt.
Det er ikke kommunerne der står for vaccinationerne dette
ligger i regionens regi. Vi håber på at der tilbydes
vaccinationer efter kl. 16.00, som der i dag også tilbydes
mulighed for test.
Mundbind/visir: anbefalinger/retningslinjer for
forældre og andre besøgende på 12 år eller derover i
dagtilbud skal bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig
indendørs.
I dagtilbud kan det f.eks. være i forbindelse
med hente/bringe situationer.
Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart
eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres
barn i dagtilbuddet, kan det udgøre en anerkendelsesværdig
årsag til at tage mundbind eller visir af, hvis barnet bliver
utrygt af, at forælderen bærer det.
Pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud mv. har
en centralt fastsat ret til at anvende visir indendørs i
dagtilbud, hvis de pågældende ønsker det. På
dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner og
institutioner ikke kan forbyde det pædagogiske personale og
andet personale at anvende visir indendørs, hvis de
pågældende ønsker det.
Der er ikke centralt fastsat en tilsvarende generel ret for det
pædagogiske personale og andet personale til at anvende
mundbind. Det skyldes hensynet til et behov for lokalt at
kunne sikre, at børnene kan se og forstå personalets mimik.
Arbejdspladsen kan overveje at stille visir til rådighed for
pædagogisk og andet personale, der ønsker at anvende dette
i dagtilbud.
Alle dagplejere gør et stort arbejde, og bruger flittigt deres
iPads til at mødes online, som kolleger og med børnene.

Pkt.

Indhold:
Vi kan alle i samfundet mærke at vi er ved at være hårdt
ramt på ikke at må mødes med så mange andre.
Dette har for vores dagplejere betydet at de ikke har måtte
ses bare to og to siden før jul. Det er meget hårdt for både
voksne og børn, og vi laver jævnligt forespørgsler på, om vi
må åbne op for dette.
Så længe det er en anbefaling der kommer fra
myndighederne, så åbnes der ikke op for at mødes i
dagplejen. Det skal dog siges, at hvis der ligger en særlig
pædagogisk grund kan det pædagogiske personale, hos
dagplejen (dagplejekonsulenterne), godt lave individuelle
aftaler.
Dette kunne være hvis et stort barn går i dagpleje med 3 små
børn, og dette barn skal socialiseres inden barnet skal starte i
børnehave. Her kan dagplejekonsulenten godt lave en aftale
med dagplejeren og dennes kollega om, at de må mødes
udenfor eksempel i skoven.
Heidi gør opmærksom på at dagplejeren gør et stort arbejde
fortsat med rengøring, og i det hele taget med at lave en dag
for børnene som giver læring og indhold trods Covis-19
restriktioner.
Sarah fra forældrebestyrelsen efterspørg om vi har husket at
anderkende det store arbejde dagplejerne gør i denne Corona
tid. Heidi, Anette og Betsy oplyser om at de bestræber sig på
at gøre det når muligheden byder sig, og vi vil alle være
ekstra opmærksomme på, da alle er enige med Sarah i at
dagplejerne gør en kæmpe indsats i denne nedlukningstid.
Anette oplyser om, at alle dagplejere fortsat får de
værnmidler de har brug for. Disse køres ud til dagplejerne ca.
hver 3 måned og ved behov. Nogle kommer centralt fra og
betales heraf imens andre indkøbes af dagplejen og tages af
dagplejens budget.
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Den pædagogiske
læreplan

Anette giver status på at den pædagogiske læreplan er færdig
og afleveret. Anette fortæller at denne skal evalueres, og vi i
dagplejen bruger grundstenen til arbejdet med den
pædagogiske læreplan hos dagplejerne.
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Forældrefolder

Der opleves af forældrene i forældre bestyrelsen, at den
nuværende folder er alt for omfattende og at en del af den
information, som står ikke er relevant at får som nye forældre
i dagplejen.
Der drøftes om denne fortsat skal være i en så udvidet
udgave som den er nu, og om de informationer som står i
denne skal ligges online.
Bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes et velkomstbrev,
og arbejdes på at lave en lille folder som evt. kan ligge ved
jordmødrene.

Pkt.

Indhold:
Så man vi stedet bruger energien på, at fortælle kommende
forældre hvad de får for et dagtilbud hvis de vælger
dagplejen.
Det ønskes at dagplejens faglighed, kvalitet og styrker
kommer med i velkomstbrevet.
Det kommer forslag på at der laves små film, som kan ligge
online med dagplejere og forældre.
Dette arbejdes der videre med på næste bestyrelsesmøde den
20.5.21.

6

Forældrebrev i forbindelse
med afskedigelser.

Heidi har i forbindelse med afskedigelsen af dagplejere i
marts 2021 ændret i brevet som sendes ud til forældre. De
modtager brevet dagen efter der har været afskedigelser i det
område de får deres barn passet i.
Heidi får tilbagemeldinger på brevet fra forældrene:
Forældre bestyrelsen godkender brevet.
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Eventuelt

Sarah forslår at vi gør dagplejen mere synlig, at vi får fortalt
den gode historie. Sarah efterspørg hvornår dagplejen i
Aabenraa har jubilæum. Dette er der usikkerhed på idet der
er flere kommuner som i 2007 blev slået sammen. Anette og
Heidi undersøger på, hvornår den første dagplejer startede.
Der snakkes om at det kunne være en mulighed for at give et
historisk tilbageblik på, hvad dagplejen var og hvad det har
udviklet sig til i dag.

Husk at melde afbud hvis man bliver forhindret i at deltage. Dette til
dagplejekontoret: Telefon 73 76 71 04 eller til leder Heidi Nielsen
hein@aabenraa.dk

