
 

 

 

Formandens beretning 2021/2022 

 

Forældrebestyrelsen og dagplejen afviklede vores første bestyrelsesmøde online ons-

dag den 1. december 2021, hvor jeg blev valgt som formand og Stella blev næstfor-

mand.  

Bestyrelsen har i år ikke haft et specifikt projekt, vi har været med til at udarbejde.  

Vi har i løbet af perioden deltaget i fire online møder og et fysisk møde.  

 

Vi er på møderne blevet orienteret om den aktuelle drift situation, herunder børnetal, 

ansættelser, afskedigelser og andre aktuelle emner.  

 

Derudover har vi drøftet vilkår omkring indmelding af ferie og indsatsområder i dag-

plejen som Leg for dig, Barnets første 1000 dage og De første små digitale skridt. 

 

Vi har arbejdet med afviklingen af generalforsamling i september 2022 med Rasmus 

Klump Centimeter Marathon, men der var desværre ikke nok tilmeldinger - og gene-

ralforsamlingen blev udskudt til november 2022.  

I den forbindelse blev det besluttet, at budgettet til aktiviteter i forbindelse med gene-

ralforsamlinger ændres, så de kan anvendes til projekter i dagplejen med børnene. 

Dette på baggrund af de sidste par års manglende deltagelse til arrangementerne ved 

generalforsamlingerne.  

 

Som formand, har jeg senest haft mulighed for at deltage i det årlige tilsyn med for-

valtningen den 15. november 2022. Det var et meget spændende møde, hvor jeg fik 

stor indsigt i dagplejens arbejde, og ikke mindst konsulenternes, der laver tilsyn hos 

de enkelte dagplejere.  

 

Selvom jeg afgår som formand i dagplejen, og derfor ikke skal være med til det videre 

arbejde, så var jeg glad for at give en forældrestemme i tilsynet.  

Der er ingen tvivl om der blev lyttet til forældrevinklen, og den er vigtig i udviklingen 

af dagplejen i Aabenraa.  
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Vi overlader vores små mennesker i hænderne på andre i en stor del af deres vågne 

timer, så det er så vigtigt at vi fortsat udvikler dagplejen til det bedst mulige pas-

ningstilbud for vores alles guldklumper.  

 

Jeg kan derfor kun opfordre jer alle til at deltage i forældrebestyrelsens arbejde. Det 

er ikke en uoverkommelig opgave, men den er vigtig - for alle parter.  

 

Karina Lund Hansen 

Formand for forældrebestyrelsen 

 

 

 

    

 


