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Om bestyrelsen
Forældrebestyrelsens sammensætning er: 7 bestyrelsesmedlemmer (forældre), 3 suppleanter (forældre), 1
repræsentant for dagplejerne, 1 repræsentant for dagplejekonsulenterne og 1 dagplejeleder. Suppleanter er
velkommen til møderne og får dagsorden og referat tilsendt.
Som bestyrelsesmedlem bliver man valgt for en 2-årig periode, og som suppleant bliver man valgt for en 1-årig
periode. Man må gerne genopstille.
Forældrebestyrelsen har ca. 5 bestyrelsesmøder om året af 2 timers varighed, hvoraf det ene møde er det årlige
familiearrangement med generalforsamling.
Bestyrelsen repræsenterer den kommunale dagpleje i hele Aabenraa Kommune. Bestyrelsens arbejde går ud på, at
man som medlem har en overordnet medindflydelse på dagplejens principper.
Bestyrelsesarbejdet 2018/2019
Forældrebestyrelsen 2018/2019 har arbejdet med at lave en kostpolitik til Dagplejen,
som vi har kaldt ”Kost & Måltider i Dagplejen i Aabenraa Kommune”. Alle forældre
har fået tilbudt en pjece hos deres dagplejer og nye børn modtager en, når de starter.
Hvis nogen mangler, kan man henvende sig til sin dagplejer og få et eksemplar. Det
var en spændende proces, hvor vi i bestyrelsen var med til at bestemme indhold,
layout og hvad vi mente, forældre havde brug for at vide omkring mad og måltider i
Dagplejen.
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Samtidig skulle den afspejle hvorledes kost og måltider prioriteres i Dagplejen, og hvad man som forældre kan
forvente, når ens barn går i dagpleje. Det var vigtigt for bestyrelsen, at det blev et indbydende materiale, og det
var vigtigt, at hele Dagplejen blev repræsenteret, derfor valgte vi, at få opskrifter fra alle områder, og dertil gav vi
lidt krydderi med sange, rim og remser mm.
Forældrebestyrelsen har desuden i 2019
• deltaget i kursus for forældrebestyrelser udbudt af dagtilbudsforvaltning. Et rigtig spændende kursus som
gav os ny indsigt i bestyrelsesarbejdet.
• fået oplæg om søvn og arbejdet med dagplejens søvnpolitik.
• arbejdet med samtykkeerklæring (GDPR).
• hørt om Dagtilbudsloven herunder den styrkede pædagogiske læreplan som der arbejdes ud fra i alle
dagplejehjem og legestuer.
I bestyrelsen er vi med til at vælge emner, som vi som forældre gerne vil arbejde med, det kunne være trafikpolitik
eller planlægningen af det årlige familiearrangement - hvad vil vi gerne have fokus på, hvad skal der tilbydes, hvor
skal det afholdes mm.
Derudover får man som bestyrelsesmedlem et stort indblik i, hvordan der arbejdes pædagogisk i Dagplejen, og vi
får økonomisk indsigt.

Vi udarbejder høringssvar til politiske udvalg, hvis noget sendes i høring omkring vores dagtilbudsområde.
Det er rigtig hyggeligt at være en del af forældrebestyrelsen, vi hygger os sammen og er alle engageret i
bestyrelsesarbejdet.
Vi arbejder for at bevare den kommunale dagpleje og er med til at synliggøre Dagplejen, og alt det spændende der
sker. I Dagplejen gives børn omsorg og bliver understøttet i deres trivsel, læring, udvikling og dannelse og at får en
god og tryg opvækst.
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