Referat fra møde i Forældrebestyrelsen
Torsdag den 23. januar 2020
Dagplejen, Rådhuset, Tinglev Midt 2 – indgang v/søen
Kl. 19.30 – 21.30
Dagorden:
Pkt.

Indhold:

1

Velkommen

Velkommen til alle nye forældrebestyrelses
medlemmer.

2

Orientering fra formanden

Ingen indkomne punkter.

3

Orientering fra Dagplejen

Anette gav orientering om dagplejen hvor vi pt.
117 dagplejere og 397 børn.

4

Hvad vil vi arbejde med i 2020 –
udarbejdelse af årsplan

Der skal arbejdes med, at indfri de punkter, som
er udstukket i dagtilbudsloven for
forældrebestyrelser § 15 stk. 2 som ses i det
udleverede hæftet ”Den styrkede pædagogiske
læreplan” og som blev gennemgået på mødet.
Der skal udarbejdes en ny forældrefolder og det
vil ske over de næste 2 bestyrelsesmøder.
Den nuværende forældrefolder blev udleveret på
mødet og vil blive vedhæftet dette referat.
Den skal gennemlæse og opmærksomheden skal
være på:
 Hvad er relevant forældreinformation
 Hvad mangler af information i den
nuværende folder.
Bestyrelsesmødemøde – 12. marts 2020
Alle fremlægger på dette møde deres forslag og
begrunder disse.
Der nedsættes til mødet den 12. marts 2020 en
arbejdsgruppe, som laver et udkast til ny
forældrefolder. Udkastet sendes ud før
bestyrelsesmødet den 14. maj 2020 således den
på dette møde kan blive gennemgået, tilrettet og
godkendt.

Vi fik en snak om Facebook og hjemmesiden.

Pkt.

Indhold:
Der opleves at de store byer som Aabenraa,
Rødekro, Tinglev ikke er aktive på Facebook med
opslag. Det kan der være flere årsager til, men
det er vigtig, at profilere sig også selv om der er
børn nok i områderne. Der var flg. Forslag:
 Lave et gruppe opslag for at vise hvor
mange dagplejer, der er i området og
henvise til områdets dagplejer- og
legestue profiler.
 Dagplejekonsulent profil til hjemmeside.

Pædagogisk tilsyn.

Dagplejen skal i uge 5 skal have pædagogisk
tilsyn af den pædagogiske konsulent fra
dagtilbudsforvaltningen. Skemaet blev
gennemgået.

Husk at melde afbud hvis man er forhindret i at deltage, senest dagen
før, af hensyn til forplejning. Dette til dagplejekontoret:
Telefon 7376 71 04 eller til administrativ medarbejder Vivi Appel på
mail vap@aabenraa.dk

