Referat Forældrebestyrelsesmøde
Onsdag den 25. maj 2022 kl. 19.00 – 21.00
Afholdes online via Webex
Afbud:
Betsy – Rikke – Anna – Susanne

Pkt.
1

2

Indhold:
-

Velkommen

V. Heidi Nielsen

-

Præsentation af
dagplejekonsulent
Kirsten T. Hansen

Kirsten deltager i forældrebestyrelsen som repræsentant
for dagplejekonsulenterne. Kirsten har været i dagplejen i
25 år.

-

Antal dagplejere

Antal dagplejere maj 2022:
94 dagplejere (incl. Heidi Clemmesen som starter
16.05.22)

1 dagplejer ophører med udgangen af juli 2022
1 dagplejer ophører med udgangen af september 2022
1 dagplejer ophører med udgangen af oktober 2022
-

Økonomi

Idet dagplejen gennem de senere år har kørt med
overforbrug er der fra politisk udvalg bevilliget penge til,
at der bliver udfærdiget en analyse af dagplejen.
Dette er for at se om dagplejens budget fordeling
stemmer overens med det som vi tildeles.

-

Analyse af dagplejen

Ligeledes laves der en gennemgang af de forskellig
arbejdsfunktioner i dagplejen om fordelingen af opgaver
kan være anderledes. Der kikkes også bl.a. på
lokalområderne og gæstepleje systemet. Der er igangsat
workshops, hvor personaler fra dagplejen deltager. Dette
er administration, konsulenter, dagplejere, ledelse og
dagtilbudschefen.
Ud over det er pladsanvisningen og økonomi afdelingen
ligeledes med i disse workshops.
Analysefirmaet BDO som udarbejder og styre denne
proces benchmarker med andre dagplejeformidlinger i
Danmark.
Den endelige analyse bliver præsenteret for det politiske
Børne og uddannelses udvalget den 13.06.22.

-

Besøg af politisk udvalg

Det politiske Børne og uddannelses udvalg har været på
institutionsbesøg i nogle af dagtilbuddene i kommunen. I
den forbindelse fik vi i dagplejen besøg af dem. Dette var
en ½ time, hvor 2 dagplejekonsulenter og leder, kunne
præsentere udvalget for vores faglige ståsted og hvad
dagplejerene står i, i deres hverdag. Dette var en positiv
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Indhold:
oplevelse da alle virkede nysgerrig på, hvad dagplejen
indeholder og hvad vi er optaget af.
-

Årlige tilsyn
En gang om året afholdes der tilsyn i dagplejen. Dette
tilsyn udføres af Pædagogisk udviklingskonsulent. På
baggrund af et sådan tilsyn udfærdiges der en
tilsynsrapport. Rapporten fra 2021 ligger på dagplejens
hjemmeside http://aabenraa-dagplejen.dk/aarlig-tilsyn/
På et tilsyn deltager dagplejekonsulenterne, dagplejerens
tillidsrepræsentant, lederen og forældrebestyrelses
formanden eller en anden fra forældrebestyrelsen. I 2022
afholdes der tilsyn med dagplejen den 31.10.22 fra kl.
12.30 til 14.30.
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-

Nyt fra
dagplejekonsulenterne

V. Kirsten T. Hansen

-

Tilsyn

Kirsten oplyser at tilsyn 2 er i gang, hvor konsulenterne
følger op på tilsyn 1, hvor Følgeskab blev søsat.
Det handler meget om, at den enkelte dagplejer har valgt
et emne, ud fra hans/hendes børnegruppe og den
styrkede pædagogiske læreplan, som vi sammen laver en
fortsættelse på hans/hendes Vækstmodel.
Der laves en observation, som der gives feedback på via
en model der hedder et læringsmiljø for alle børn. Hvor vi
har meget øje på hvad er det for en proces der er i gang,
hvordan er børneperspektivet, strukturen og hvilket tema
arbejder han/hun med ud fra læreplanen.
Desuden samler vi op på mus samtaler vi havde i
efteråret, om der er nogle ting, der skal samles op på.
Konsulenterne har fået sparring og vejledning ved Karin
Haugaard og får det igen, her inden sommerferien. Så vi
bliver skarpe på at lave følgeskab med den enkelte
dagplejer.
Vi har evalueret på tilsyn 1 og har fået nogle gode
tilbagemelding, f.eks. jeg oplever at jeg er meget mere i
mit faglige felt, og det giver en roligere hverdag. Ligesom
der også har været ting som vi måtte skrue anderledes
på.
Blandt andet vores observation, at vi blev mere tydelig på
at sige højt, at nu vil vi gerne give dem feedback på det
vi oplever og ser. Ved de anmeldt tilsyn bliver der ikke
lavet nogen større referat.
Ud over de anmeldte tilsyn tilbyder vi at komme ud på
sparring og vejlednings besøg, efter behov.

-

Leg for dig

Leg er et fokus område fra politikerne og der har været
deltaget i et online kursus, leg for dig. Dette kursus
oplevede vi som værende frustrerende, og vi måtte finde
vores egen ben i, hvordan vi gerne ville have at
dagplejerne skulle arbejde med dette.
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Indhold:
Vi har valgt at tage udgangspunkt i FOA`s pjece, og på
tilsynene snakker vi med den enkelte om, hvornår
han/hun oplever en eller flere af de 6 lege former i
hans/hendes hverdag.
-

Kvalitetsfestival

Vi deltog i Kvalitetsfestivalen, hvor vi havde en stand.
Her tænkte vi, at nu havde vi muligheden for at vi rigtigt
kunne komme frem med, hvem vi er.
Vi havde bedt forskellige områder om at komme med
forskellige input til standen, så vi fik den styrkede
pædagogiske læreplan frem, i alle dens former – så nogle
kom med motorik, sprog, forældreinddragelse og hvordan
den enkelte dagplejers læreplan ser ud i virkelighed.

-

Hjemmebesøg

Eftersom vi ikke længere er i en Corona tilstand, har vi
speedet op for hjemmebesøg. Som vi oplever, som et
godt tilbud til familier der skal startet op i dagplejen. Det
giver os mulighed for, at guide til hvilken dagplejer vi
tænker der vil passe familien bedst. Samt at når vi har
været på hjemmebesøg, giver det den enkelte familie
mulighed for at koncentrere sig, om opstart af deres
barn.

-

Institutionsbesøg

Institutionsbesøg er vi i gang med. Det er 1 x årligt at vi
er forbi institutionerne i områderne, hvor vi drøfter
samarbejdet og evt. fælles arrangementer.

-

TR

Efter at vi i konsulentgruppen er blevet 5 konsulenter har
det givet os mulighed for, igen at få en TR. Der har vi
valgt Sisse K. Larsen. Det har ikke været muligt i flere år,
derfor er vi glade for at det nu er en mulighed.

-

Arrangement

Når vi nu også er 5 konsulenter giver det os mulighed for
at deltage i et arrangement i hvert distrikt. Det glæder vi
os meget over at det er muligt igen.

-

Ansættelse af
dagplejere

Desuden oplever vi også, at nu er det muligt at ansætte
nye dagplejer i nogle områder igen. Det er kun dejligt.
Ligesom at vi også i nogle områder oplever at der er en
stigning på efterspørgsel af dagplejepladser.
Det betyder at i tirsdag i næste uge skal have 6 nye
dagplejer på kursus i vores pædagogiske grundlag. Så de
får et indblik i de forskellige pædagogiske redskaber vi
arbejder med, og ud fra i hverdagen. Blandt andet den
styrkede pædagogiske læreplan, Vi lære sprog i
Dagplejen, motorik, natur og ikke mindst ordet
Følgeskab. Så de stille og roligt bliver klædt på til at blive
nogle stærke dagplejer.
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-

Dagtilbudsområdets
indsats omkring it og
digitalisering.

I forhold til digitalisering og it, oplyser Heidi om at man i
ledergruppen på dagtilbudsområdet i gang med at
arbejde med, hvordan vi skal implementere digitalisering
i dagtilbuddene i Aabenraa Kommune.
Vi vil tage udgangspunkt i Medierådets indsats ’De første
digitale skridt’ om småbørn og digital dannelse. Indsatsen
består af en forældreguide, aktiviteter med digitale
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Indhold:
medier samt viden og inspiration til pædagoger,
dagplejere og sundhedsplejersker.
Den er udviklet i samarbejde med Jammerbugt, Odder,
Rudersdal og Greve kommuner. Nordea-fonden har
støttet projektet.
Klik på linket og giv en tilbagemelding på mødet hvad i
syntes om hjemmesiden.
https://www.medieraadet.dk/medieradet/de-foerstedigitale-skridt/undersoegelse-smaaboerns-brug-afdigitale-medier
Det er tanken at vi i forældrebestyrelsen skal ind og
arbejde lidt mere med indsatsen, senere på året.
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-

Generalforsamling
10.09.22 fra kl. 9.00 11.00

Heidi oplyser om, at hun har været i dialog med Henriette
Madsen fra Børneulykkesfonden i forhold til afholdelse af
vores generalforsamling 2022 den 10.09.22 fra kl. 9.00
til kl. 11.00.
De havde to tilbud og Heidi har sammen med
dagplejekonsulenterne lavet en vurdering af, hvad der
ville egne sig bedst til vores aldersgruppe 0-3 år.
Tilbuddet er:
Centimeter Maraton med Rasmus Klump med sjove
danse, lege og Rasmus Klump musik. De kommer med alt
til løbet, og så er Rasmus Klump med til hele eventet.
Løbet er 42195 cm dvs. 421 meter, hvilket betyder at
selv de helt små kan være med og kan man ikke gå, så
kan man komme med rundt i klapvogn. Vi har forskellige
stationer med aktiviteter og tumlelege med til børnene,
som kan bruges før og efter Centimeter Maraton.
Børnene får en guldmedalje, et diplom, et startnummer
og en goodiebag med en masse lækkerier til børnene.
Det aftales på forældremødet, at dette engagement vil
være for forældre og indskrevne børn i Dagplejen. Det er
ikke muligt at søskende deltager. Vi har booket hallen i
Rødekro. Her vil løbet afholdes udenfor og der vil være
aktiviteter indendørs.
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-

Eventuelt

Husk at melde afbud hvis man bliver forhindret i at deltage og melde
til hvis man deltager.
Telefon 24499165 eller på hein@aabenraa.dk

