Dagsorden til møde i Forældrebestyrelsen
Torsdag den 26. august 2021 kl. 19.30 – 21.30
Afholdt online via Webex
Deltagere: Pia Lorenzen, Rikke D. Frandsen, Anna L. Pedersen, Betsy N. Jensen, Anette B. Søjberg, Heidi
Nielsen.
Afbud: Charlotte S. Jensen, Sarah Andersen, Rikke P. Hansen, Troels Søgaard, , Susanne L. Petersen.
Referent: Heidi Nielsen

Dagorden:
Pkt.

Indhold:

1

Velkommen

2

Børnetal

Gennemsnitligt børnetal juni 2021:
357,51 børn med barselspladser
355,51 børn uden barselspladser
Herudover tæller 6,50 dobbelt
Fødsler 2021:

- Antal dagplejere

- Stillingsopslag

Antal dagplejere august 2021:
99 dagplejere
 3 dagplejere ophører med udgangen af august
2021.
 3 dagplejere ophører med udgangen af september
2021.
 1 dagplejer ophører med udgangen af december
2021.
 1 dagplejer ophører med udgangen af januar
2022.
 1 dagplejer ophører med udgangen af oktober
2022.
Der er slået stillinger op i Felsted, Rødekro, Hellevad, Løjt
og 2 i Aabenraa.
Vi vil prøve at lave lidt om på stillingsopslaget og lægge
små film op, hvor Betsy oplyser om det enkelte område.

Pkt.

Indhold:
– Private
Private passere august 2021:
35 private passere i Aabenraa Kommune
4 private passere i andre kommuner
0 passer i private hjem
Antal indmeldte børn i privat pasning august 2021:
146 børn som Aabenraa Kommune betaler tilskud til
9 børn som andre kommuner betaler tilskud til
0 børn som bliver passet i privat hjem
I alt 155 børn bliver passet i Aabenraa Kommune

3

-Tilsynsbesøg

Der skal den 29.09.21 være tilsynsbesøg i Dagplejen og
her skal der deltage en fra forældrebestyrelsen.

- Økonomi

Heidi oplyser om, at budgettet for 2021 holdes. Dette
betyder, at den besparelse som der er lavet i 2020 og
2021 har haft en god effekt på budgettet for 2021. I
forhold til afviklingsplanen forventes det at det 700.000
der er budgeret med overholdes.

- AULA

Der er ikke så mange forældre der benytter sig af Aula. Vi
taler om at det er en proces som tager tid. Ligeledes er
det den daglige kontakt mellem forældre og dagplejer,
som er en af styrkeren i dagplejen og dette gør at Aula
ikke bruges som kommunikationsplatform mellem
dagplejere og forældre i den daglige dialog.

- Status efter gruppemøder

I løbede af foråret 2021 er der afholdt gruppemøder med
dagplejere, konsulenter og ledelsen. Dette har været
nogle rigtig fine møder. Heidi oplyser at hun har været
meget glad for at have haft muligheden for at få hilst på
de fleste medarbejdere. Alle var glade for at vi måtte
samles igen.

Status omkring Covid-19

Der har ikke været lukket dagplejehjem i lang tid. Der er
ændret i proceduren, hvilket betyder at hvis en dagplejer
betragtes som nærkontakt og han/hun er færdig
vaccineret kan denne forblive på arbejde. Han/hun skal
fortsat testes på dag 4 og 6.
Heidi oplyser forældrebestyrelsen om at i forhold til at der
på et senere tidspunkt kan forventes at der ændres i
værnemidler.
I den forbindelse har vi i dagplejen snakket om det kan
være en mulighed at forældrene selv medbringer et
underlag barnet kan ligge på, når det skal pusles, dette
kan være et håndklæde eller andet.
Dette vil dagplejer sende med forældrene hjem så det
kan vaskes. Ligeledes har vi i dagplejen talt om, at
forældrene ligeledes kan medbringe håndklæde som
barnet kan tørre finger i.
Så barnet har sit eget håndklæde, dette skal ligeledes
sendes med forældrene hjem og blive vasket.

Pkt.

Indhold:
Alt dette skal også ses i lyset af at der er en del affald
forbundet med engangsliggeunderlag og papirs
håndklæder.
Vi skal også tænke miljø ind.
Dette skal først sættes i værk, når der ikke længere gives
gratis værnemidler. Da vi fortsat skal passe ekstra på i
denne Covid-19 tid.
Forældrebestyrelsen kommer med inputs til at det både
er fint, men også en opmærksomhed på at børn er børn
og de gerne må få lidt bakterier, så det er fint at de deler
håndklæde.
Der gøres opmærksom på, at det før Covid-19 har været
således at forældrene selv skulle have håndklæde med til
deres barn til at ligge på puslepladsen.
Vi får en snak om at ved at vi har været særlig
opmærksomme under Covid-19 har betydet, at vi ikke
har set børn med eksempelvis børneorm og der har ikke
været så meget sygdom.
Forældrebestyrelsen bliver enige om at dette tages med
til dagplejerne på arbejdsmiljøvalgsmøde, da det er deres
hverdags rutiner.
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Generelforsamling 6.10.21
- Foredrag ved Rikke Yde
Tordrup

https://www.rikketordrup.dk/foredrag
Hun har ligeledes en Facebook side denne hedder
Psykologisk Konsultation Rikke Yde Tordrup.
Rikke vil tale om de små udviklende øjeblikke.
Relationers betydning, udviklende øjeblikke og tilknytning
i dagplejen og i børnefamilien.
Rikke Yde Tordrup har b.la. Skrevet bøgerne ”Udviklende
øjeblikke” og ”Markante forældre”.
Rikke er efter sigende en underholdende oplægsholder,
så der vil også være mulighed for at få rørt
smilebåndende lidt.
Forældrebestyrelsen beslutter at forældrene skal melder
sig til ved deres dagplejere. Denne aften er også en aften
hvor dagplejerene må deltage sammen med deres
forældregruppe.
Vi snakker om i bestyrelsen at det er vigtigt at den
enkelte dagplejere gør reklame for engagementet.
Der undersøges om vi kan få en video teser fra Rikke.
Det afholdes møde med alle dagplejere den 7.10.21 hvor
de også skal nyde godt af Rikke Yde Tordrup.
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Fremadrette planer
Udgår da der er for få forældrerepræsentanter
repræsenteret ved mødet.

Pkt.
6

Indhold:
Profilering

Heidi oplyser at hun sammen med Sascha fra kontoret
har opdateret hjemmesiden i forhold til forældrefolderen
og flyttet lidt rundt på hjemmesiden, så den giver mere
mening for eksempelvis nye forældre i forhold til hvor de
kan søge oplysninger.
Bestyrelsen har en drøftelse af hvordan vi kan profilere
dagplejen fra forældrebestyrelsens side.
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Eventuelt

-

Heidi opfordre bestyrelsen til at komme med
inputs løbende til ændringer, til rettelser og
mangler på hjemmesiden.

-

Betsy har samlet informationer ind ved
dagplejerne. Hvor de har indmeldt til Betsy hvad
de mener der kan ligge på hjemmesiden og hvad
de ser der er behov for i forhold til informationer
til nye forældre i dagplejen.

-

Dagplejeren ønsker en lille pejse til forældrene
som forældrene kan får på hjemmebesøget. Der
arbejdes vider med at udarbejdet en lille pejse,
denne opgave bringes ud til konsulent gruppen.
De skal lave et udkast som så bringes vider til
dagplejerene og endeligt godkendes ved
forældrebestyrelsen.

-

Dagplejen har udvidet vores digitale platform ved
også at have en Instagram profil. Alle opfordres til
at følge Dagplejen på:
dagplejen_aabenraa_kommune

-

Sprog vurderinger er nu blevet en mulighed for
børn fra 2 år alderen. Dette er baseret på Vi lære
sprog projekt som dagplejen var en del af over en
3 årige periode.
Forældrebestyrelsen melder tilbage at de syntes
det kunne være en god ide at der arbejdes videre
med om det kan implementeres i dagplejen.

-

Pia fra bestyrelsen opfordre til at dagplejerne
prøver at opmuntre forældrene til at stille op til
bestyrelsen. Alle der kunne være interesseret i at
høre om bestyrelses arbejdet er altid velkommen
til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne og høre
om det at være forældrebestyrelses medlem.
På Dagplejens hjemmeside findes
bestyrelsesmedlemmernes telefon og mail
informationer.
Ligeledes er alle også velkommen til at kontakte
pædagogisk leder Anette, 20347286 eller
dagplejeleder Heidi, 24499165 for at høre mere
om det at være en del at forældrebestyrelsen.

