
                               

Referat fra Forældrebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21. maj 2019 

Dagplejen, Rådhuset, Tinglev Midt 2 – indgang 

v/søen 

Kl. 19.30 – 21.30 
  

Dagorden:  

    

Pkt.  Indhold:   

  

1  

  

Tilbud om søvncoach til forældre med 
barn i Dagplejen  
  

  

  

  

Vi havde besøg af dagplejekonsulenterne Britta og 
Margit, der fortalte om dagplejens tilbud til 

forældre om, at kunne få besøg af en søvncoach, 
når de har udfordringer med deres barns søvn.  
Dagplejen har 6 uddannede søvncoaches.  

Ønskes der besøg af en søvncoach kontaktes 

dagplejekontoret på telefon 73767104.  
  

Vi gennemgik forslag til søvnpolitik, der var 

enkelte rettelser, ellers godkendt. Lene tilretter 

og herefter sendes den ud til endelig godkendelse 

i bestyrelsen. Herefter kommer den på dagplejens 

hjemmeside.  

 

  

2  

  

Godkendelse af referat fra den 10. 

januar 2019   
  

  

Godkendt.   
  

Der har ikke været afholdt ordinært 

bestyrelsesmøde i februar, da bestyrelsen deltog 

i kursus for forældrebestyrelser.  

 

  

3  

  

Nyt fra formanden  
v/ formand Charlotte S. Jensen  
  

  

  

Der har været enkelte henvendelser til formanden 

i forbindelse med reducering af dagplejere i 

Rødekro. Der reduceres i Rødekro med 4 

dagplejere pga. faldende børnetal til Dagplejen i 

Rødekro.  

 

 

4 

 

Nyt fra Dagplejen  
v/ dagplejeleder Lene Reese  
 

 

Status pr. 1. maj 2019: 118 dagplejere og 427 
børn.  
  
Lene fortalte om, at der har været en positiv 
modtagelse af dagplejens kostbog.   
  

Dagplejen har opslået en gæstedagplejer stilling, 

dette er et nyt tiltag og særligt de små områder, 
hvor vi er under 5 dagplejere, har brug for en 

sådan. Der afholdes samtaler den 22. maj 2019. 
Gæstedagplejeren kører ud i områderne og passer 



Pkt.  Indhold:   

børnene, når dagplejeren har fri, syg mm. Det er 
hovedsagligt i legestuen, hvis der er en sådan i 
området. Gæstedagplejeren laver opslag der 

hænges på dagplejernes opslagstavle så alle kan 
se hvem hun/han er. Samt hun/han kommer på 

dagplejens hjemmeside.  

 

Lene fremlagde dagplejens reviderede 

sikkerhedsskema, som dagplejerne skal udfylde 
omkring deres dagplejehjem ude- og inde. 
 

  

5  
  

  

  

Opsamling fra kursus for  
forældrebestyrelser den 27. februar  
2019  
  

  

  

Vi var enige om, at det var et godt kursus.   
  

Charlotte og Lene har efterfølgende udarbejdet et 
forslag til årsplan for bestyrelsens arbejde ud fra 
den skabelon, som vi fik på kurset. Charlotte har  
ligeledes lavet forslag til ”håndbog til 

bestyrelsesarbejdet”.   
  

Da der ikke er flere bestyrelsesmøder, før 

generalforsamlingen den 5. oktober 2019 blev vi 

enige om, at der arbejdes videre hermed på det 

første møde i den nye bestyrelse.  

 

     

6  
  

  

Familiearrangement og  
generalforsamling 2019  
  

  

  

  

Lene fremlagde forslag til invitation, med enkelte 

rettelser blev den godkendt.  
  

Vi mødes den 5. oktober kl. 8.00 i Rødekrohallen 
og hjælpes med at gøre klar. Vi hjælpes også 
med at rydde op, når det slutter kl.11.  
  

Lene udsender plan med, hvad der skal laves ca. 
14 dage før dagen.  
  

Bestyrelsen skal have dagplejebluser på, har man 
ingen kontaktes Lene, gerne pr. mail  
lrs@aabenraa.dk med størrelse der ønskes, vi har 
i størrelse s-xxl. (Anna L. Pedersen og Pia har 
fortalt de ingen har). Derudover får vi alle 

navneskilt på.  
  

Man bedes hurtigst muligt meddele Lene, gerne 

pr. mail, hvorvidt man ønsker genvalg. Det er 

muligt med genvalg på trods af, at ens barn går 

ud af dagplejen i den nye bestyrelses periode, vel 

og mærke hvis en enig bestyrelse godkender 

dette, når tiden er og barnet stopper i dagplejen. 

Hvis suppleanter ønsker at blive 

bestyrelsesmedlem meddeles dette også til Lene.  

 



Pkt.  Indhold:   

     

7  
  

  

 Eventuelt  
  

  

  

  

Nye mødedatoer aftales på konstitueringsmødet 

efter generalforsamlingen.  
  

Der blev spurgt til hvorfor dagplejen lukker kl. 12 
grundlovsdag? Det er åbenbart ikke alle 

institutioner i Aabenraa der gør dette. Lene ville 
undersøge dette nærmere.  
  

Vi talte om, at når dagplejerne bruger mad fra 

naturen, om der er nogle retningslinjer herfor. 

Der var enighed om, at det er vigtigt, at der 

tænkes over hvor f.eks. bær mm. plukkes, og at 

det ikke er et sted med bilos osv.  

 

  

  

  


