
                              

Referat Forældrebestyrelsesmøde 

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.30 – 21.30 

Afholdt i Borgersalen  
Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev 

 

Dagorden: 
 

Deltagere: Anette B. Søjberg, Betsy N. Jensen, Rikke D. Frandsen, Rikke P. Hansen, 

Sarah Andersen, Troels Søgaard og Heidi Nielsen.  

Afbud: Anna L. Pedersen, Charlotte S. Jensen, Pia Lorenzen, Susanne L. Petersen 

 

Pkt. 
 

Referat:  
1 Velkommen 

 

 

2  

 

- Børnetal 

 

 

 

- Antal dagplejere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Økonomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder Heidi Nielsen oplyser: 

 

 Indskrevet børn pr. april 2021 er 383 børn, hvoraf 2 er 

på barselspladser (1/2 dagspladser grundet at de har 

en forældre der er på barsel).  

 

Område 
2021 (pr. 

30.04.21) 

Brundlund 10 

Rugkobbel 6 

Høje Kolstrup 6 

Løjt 3 

Tinglev 14 

Bolderslev 3 

Bylderup Bov 4 

Kliplev 3 

Padborg 3 

Bov 4 

Kruså/Kollund 6 

Stubbæk 4 

Felsted 3 

Varnæs/Bovrup 6 

Rødekro 20 

Hellevad 4 

Hjordkær 2 

I alt 101 

 

 

 Politisk udvalg har den 13. april 2021 godkendt 

dagplejens afviklingsplan med en kommentar om en 

yderligere undersøgelse af dagplejen. Denne er 

dagtilbudsleder og dagplejen i gang med at udarbejde. 

 

 På nuværende har dagplejen formået at sparre 500.000 

ved at sparre på alle de områder hvor det har været 

muligt. Denne besparelse er ikke på lønninger. 

 

 Heidi oplyser om at hvis et barn tilbydes en plads i 

daginstitution før planlagt, dette er i den situation hvor 

barnets dagplejer ophøre eksempelvis en måned før 

barnet skal starte i børnehave. Her vil familien skulle 

betale for daginstitutionspladsen. Denne udgift svare til 
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Referat:  
 

 

 

 

 

 

- AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IPad 

 

 

 

 

 

 

- Gruppemøder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tilsyn  

 

en småbørnsplads som er ca. 600,- dyre end en 

dagplejeplads. Vi i dagplejen har undersøgt om det er 

muligt at denne måned kan være til dagpleje takst 

dette er ikke muligt.  

 

 Forældrene i forældrebestyrelsen oplyser at det fungere 

med Aula, dog bruges det ikke i samme udstrækning i 

dagplejen som nogle oplever fra børnehaven, hvilket 

giver mening idet det er den samme voksne man 

aflevere sit barn til om morgenen som igen er der om 

eftermiddagen så meget af dialogen foregår mundligt. 

Dette giver mest mening i dagpleje regi.  

 

 Der er oprettet en gruppe for forældrebestyrelsen, hvor 

de kan kommunikere med hinanden. 

 

 Anette oplyse at der i Stubbæk gruppen laves en 

testperiode pt. I forhold til at forældre kan melde ferie 

ind.  

 

 Alle dagpleje grupper bruger flittigt deres iPad, der 

afholdes møder til middag i legestuegrupperne, de 

laver online fællessang og det er blevet brugt hvis et 

barn har skulle i gæstepleje ved en kollega og de ikke 

har kunne mødes, har de mødets online med børnene. 

Dette har været gavnligt for børnene.  

 

 Der afholdes gruppemøder med dagplejeren områdevis, 

fra starten af maj og frem til starten af juni. 

Pædagogisk leder Anette og leder Heidi deltager i disse 

møder sammen med konsulenten der er tilknyttet det 

pågældende område.  

 

På disse møder har Heidi præsenteret sig selv og givet 

information om økonomien. Ligeledes afholder Heidi og 

Anette et lille oplæg om fælleskabsfølelse. Dette er 

med henblik på at det kan være svært at komme i 

gang igen efter alt har været lukket ned under Corona. 

Hvordan man i legestuegrupperne kan finde frem til 

fælleskabsfølelsen. Med fælleskabsfølelsen som 

hovedoverskrift tager konsulenterne over og føre 

dagplejerne gennem en vækstmodel hvor de i 

legestuegruppen skal snakke om hvad de vil gøre for at 

finde tilbage som legestuegruppe.  

 

De aftener som er afholdt til dags dato har været stor 

succes.  

Heidi oplyser at hun har set det som en stor mulighed 

for at møde alle dagplejere i mindre grupper, idet der 

er ca. mellem 10-15 på en sådan aften og det har 

været meget givende at kunne møde alle dagplejerne.  

 

 På gruppemøderne har Heidi også præsenteret 

dagplejeren for en ny ramme som hun påtænker at 

indføre i forhold til afholdelse af MUS samtale og 

evaluering af pædagogiske læreplaner. 

 

En dagplejer arbejder 48 timer om ugen og der er altid 

børn enten vågne eller sovende børn. Dette giver ikke 

et optimalt arbejdsmiljø til, at afholde en MUS samtale 



Pkt. 
 

Referat:  
i. dette skal med på MED og herefter tager Heidi en 

beslutning om tilsyn 4 skal ændres. 

 

Rammen for dette vil være at dagplejerene får 1/2 

afspadseringsdag til, at forberede MUS samtalen og 

evalueringen af den pædagogiske læreplan. Den 1/2 

dag skal også rumme selve samtalen som ca. 

berammes til 2 timer. Tanken er at dagplejeren 

forbereder sig på samtalen på forhånd også kommer 

konsulenten ud på den aftalte dag hvor de afholder 

samtalen uden forstyrrelser også holder dagplejer fri 

resten af dagen og betaler selv den 1/2 dag.  

Der er kommet en del positive tilbagemeldinger på 

dette.    

 

3 Status omkring Covid-19 

 

 Først åbnede der op for at de måtte mødes to og to 

men nu er der yderligere åbnet for at de må mødes i 

deres legestuegrupper udenfor.  

 

4 Den pædagogiske 

læreplan  

 Vi har i de sidste to år arbejdet med den pædagogiske 

læreplan i forældrebestyrelsen og I har i aften fået 

udleveret det færdige resultat. Læreplanen er også 

udleveret til alle dagplejer. Læreplanen vil blive et 

materiale, som vil blive opkvalificeret og udvidet hvert 

år. I forældrebestyrelsen vil vi taget et læreplanstema 

op hvert år som vi vil arbejde med i bestyrelsen.  

 

 I 2022 vil læreplanstemaet være kultur, æstetik og 

fællesskab 

  

5 Input til fremadrette 

ramme for 

forældrebestyrelsesmøder 

 Sidste forældrebestyrelsesmøde blev afholdt online og 

der tales om at dette godt kunne være noget der blev 

benyttet fremadrettet.  

 

 Alle var ligeledes enig om, at man også har brug for at 

ses fysisk.  

 

 Der aftales at i 2021 mødes vi den 28. august 2021 

online og den 6. oktober 2021 afholdes der 

generelforsamling hvilket gerne skal forgå fysisk.  

 

 Rammen fremadrette vil være at der årlig afholdes 4 

forældrebestyrelsesmøder hvor 2 er fysiske og 2 er 

online og en generelforsamling.  

 

6 Gennemgang af 

forældrefolder og 

hjemmeside 

 Forældrebestyrelsen får en drøftelses om hvad der skal 

være med i en forældre folder og hvad der fremover er 

dækket via vores nye hjemmeside. 

http://aabenraa-dagplejen.dk/ 

 

7 Eventuelt  

 

 

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   

 

http://aabenraa-dagplejen.dk/
mailto:hein@aabenraa.dk

