Referat fra Forældrebestyrelsesmøde
Torsdag den 4. oktober 2018
Dagplejen, Rådhuset, Tinglev Midt 2 – indgang
v/søen
Kl. 19.30 – 21.30
Dagorden:
Pkt.

Indhold:

1

Velkommen til de nye suppleanter
Trine og Nanna

Nanna måtte desværre melde afbud til aftenens
møde, men Trine blev budt velkommen til
bestyrelsen 

2

Godkendelse af referat fra den 15.
august 2018

Godkendt

3

Orientering fra formanden

Punktet udgik, da Charlotte ikke var tilstede til
aftenens møde.

4

Orientering fra Dagplejen

Status pr. 1. oktober 2018:
122 dagplejere
460 børn
Vi søger en ny dagplejekonsulent – 30 timer da
Mette Boisen er fratrådt sin stilling. Der er
ansættelsessamtaler i uge 41. Vi forventer at
kunne ansætte ny dagplejekonsulent til den 1.
december eller den 1. januar.
Vi har pt. dagplejere på grunduddannelse, som
udbydes af SOSU skolen.
Vi har pt. dagplejere på Førstehjælpskurser, som
udbydes af SOSU skolen. Dagplejere får
førstehjælpskursus når de starter og
efterfølgende opfølgningskursus senest hvert
andet år.
Vi har ansat Kristina B. Jepsen i Saschas
barselsvikariat. Kristina starter den 4. februar
2019.
Dagtilbudschef Bjarne Babiel har valgt at gå på
pension og der ansættes en ny med tiltrædelse
pr. 1. januar 2019.

Pkt.

Indhold:
I øjeblikket er vi i administrationen meget
optaget af persondataforordningen, samtykke
erklæringer mm., samt opbevaring af billeder hos
dagplejerne.
Mange dagplejere laver barnets bog, som de får
med, når barnet stopper i dagpleje og vil meget
gerne fortsætte med at tage fotos til dette og det
er indtrykket, at både forældre og børn er glade
for, at få denne med som et minde om tiden i
dagplejen.
Aabenraa Kommune har i september 2018
gennemført en trivselsundersøgelse for alle
medarbejdere i kommunen.
Trivselsundersøgelsen gennemføres hvert andet
år (lige år).
Den 30. oktober 2018 løftes sløret for
resultaterne af Aabenraa kommunes deltagelse i
forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i vuggestue
og dagpleje”. Bestyrelsen har fået en invitation
hertil og er meget velkommen til at deltage.
Dagplejere og dagplejekonsulenter har også fået
invitation. Ledelsen deltager også.
Den 27. november 2018 er alle medarbejdere i
dagtilbud inviteret til et Kick Off aftenarrangement omkring den nye dagtilbudslov og
de nye styrkede læreplaner. Dagplejere og
dagplejekonsulenter har fået invitation hertil.
Ledelsen deltager også.

5

Drøftelse af aflyst familiearrangement
og fremtiden

Vi gennemgik tilbagemeldinger, der er
indkommet, omkring det aflyste
familiearrangement pga. for få tilmeldinger.
Bestyrelsen er enige om, at forsøge igen med et
arrangementet, dog på et andet tidspunkt på
året, da der er mange arrangementer for familier
i september måned.
Arrangementet foregå, hvor der er mulighed for
at komme til med offentlig transport (forslag:
Rødekro hallen)
Ligeledes er det er stort ønske, at dagplejere
deltager sammen med forældre og børn – så de
har en fælles oplevelse. Bestyrelsen er klar over,
at det ikke kan pålægges dagplejere at arbejde
om lørdagen. De informeres om, at dagplejerne
optjener afspadseringstimer ved deltagelse.
Vi blev enige om, at datoen for
familiearrangementet bliver lørdag den 16.
marts 2019 kl. 9-11

Pkt.

Indhold:
Indholdet denne gang skal være med fokus på
sang og musik og Anette (pæd. leder) kontakter
Rytmerollinger, som vi i forvejen har samarbejde
med i legestuerne, for at høre om de kan deltage
denne dag med aktiviteter sammen med børn,
forældre og dagplejere. Ligeledes får børnebiblioteket igen mulighed for at komme med en
stand.

6

Status på Kostbogen – kostpolitik for
Dagplejen

Kostbogen er tilrettet med de kommentarer mm.
vi har fået ind fra sidste bestyrelsesmøde og den
går nu i trykken – alle var vi enige om, at den er
blevet rigtig god 😊

7

Planlægning af mødedatoer for
kommende møder.

10. januar 2019 kl. 19.30-21.30
27. februar 2019 kl. 19.30-21.30
21. maj 2019 kl. 19.30-21.30

Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen er den 10. januar 2019 kl. 19.30-21.30

