
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagplejens forældrebestyrelse 

 
Årsberetning 2021 
 
Om bestyrelsen: 

Forældrebestyrelsens sammensætning er: 7 bestyrelsesmedlemmer (forældre), 1 sup-

pleant (forælder), 1 repræsentant for dagplejerne (dagplejernes fælles tillidsrepræ-

sentant), 1 repræsentant for dagplejekonsulenterne (pædagogisk leder) og 1 dagple-

jeleder. Suppleanten er velkommen til møderne og får dagsorden og referat tilsendt. 

 

Som bestyrelsesmedlem bliver man valgt for en 2-årig periode, og som suppleant bli-

ver man valgt for en 1-årig periode. Man er meget vedkommen til at genopstille. 

 

Bestyrelsen repræsenterer den kommunale dagpleje i hele Aabenraa Kommune. Be-

styrelsens arbejde går ud på, at man som medlem har en overordnet medindflydelse 

på dagplejens principper.  

Derudover får man som bestyrelsesmedlem et stort indblik i, hvordan der arbejdes 

pædagogisk i Dagplejen, og vi får økonomisk indsigt. Vi udarbejder høringssvar til po-

litiske udvalg, hvis noget sendes i høring omkring vores dagtilbudsområde. 

 

Bestyrelsesarbejdet 2020/2021 

Dagplejen fik 1. januar 2021 ny leder Heidi Nielsen. 

 

Forældrebestyrelsen har ikke kunne mødes som vanligt grundet Corona. Der har i 

2020 været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 2 blev aflyst. Referaterne findes på Dagple-

jens hjemmeside www.aabenraa-dagplejen.dk  

 

I marts 2021 afholdt ny leder Heidi Nielsen bestyrelsesmøde online, for at få hilst på 

bestyrelsen. Dette viste sig sagtens at kunne lade sig gøre.  

 

I maj 2021 kunne vi igen mødes til fysiske møder og her afholdtes der et bestyrelses-

møde i Borgerhuset i Tinglev. På dette møde fik bestyrelsen en snak om, hvordan 

rammen for møder i Dagplejens fremadrette skal se ud.  

Der vil fremadrettet afholdes 4 forældrebestyrelsesmøder, hvor 2 er fysiske og 2 er 

online og en generelforsamling.  

 

På bestyrelsesmødet i marts 2021 oplyste leder Heidi Nielsen bestyrelsen om, at der 

har været et merforbrug svarende til 2,9 millioner inkl. renter. Dagplejen skulle lave 

en afviklingsplan over 3 år. Heidi gennemgik afviklingsplanen med bestyrelsen.  

 

Den 13. april 2021 godkendte politisk udvalg dagplejens afviklingsplan, med en kom-

mentar om en yderligere undersøgelse af dagplejen. 

http://www.aabenraa-dagplejen.dk/


 

 

 

 

 
 

Side 2 af 2 

VEND 

Alle dagplejere har i løbede af efteråret 2020 fået en IPad, som de har benytte i Co-

rona tiden, hvor de ikke har måtte mødes fysisk. De har benyttet programmet Webex 

til at afholde legestuemøder og andre online aktiviteter sammen med børnene.  

Dette program benyttes ligeledes når der afholdes online bestyrelsesmøder.  

 

I starten af 2021 blev Aula implementeret i Dagplejen. Dette vil fremover være den 

platform, hvor dagplejekontoret kommunikerer til forældre.  

Tidligere skulle der sendes ud til forældre, individuelt via dagplejere eller e-boks.  

Den daglige dialog mellem forældre og dagplejer skal fortsat være i aflevering- og af-

hentningssituationen hos den enkelte dagplejer.  

 

Heidi oplyste på mødet i marts 2021 om, at alle dagplejere havde fået et sæt 

Babblarna. Disse arbejdes der med hos dagplejerne i forhold til børns sprogudvikling, 

og bragte stor lykke for både børn og voksne. 

 

2020/2021 har dagplejerne brugt tid på ekstra rengøring - dette har betydet en redu-

ceret åbningstid. Deres åbningstid har dermed været reduceret til 45 timer frem for 

deres normale 48 timer. Dette er pr. 04. oktober 2021 ophævet igen.  

 

I bestyrelsen har vi i 2021 kikket nærmere på forældrepjecen, som man som nye for-

ældre modtager når ens barn starter i dagplejen.  

Der er kommet inputs til, hvad der er relevant for nye forældre at vide noget om, når 

man starter i dagplejen. Det er besluttet, at fremover ligges det ind på dagplejens 

hjemmeside under en fane som hedder ”Til kommende forældre”, hvor der også lig-

ger relevante oplysninger. Ligeledes er andre informationer fra den tidligere forældre-

pjece lagt ind på hjemmesiden under relevante faner fx. ”Barnets start i dagple-

jen”.  

Her finder man relevant oplysninger i forbindelse med, at ens barn skal starte i dag-

pleje. Arbejdet med hjemmesiden udbygges løbende.  

 

Der blev besluttet i bestyrelsen, at der skal udarbejdes et velkomstbrev til kommende 

forældre. Der skal arbejdes på, at dette skal ud og ligge fx. hos jordmødrene. Dette 

med henblik på at kommende forældre kan se, hvad Dagplejen er for et dagtilbud, in-

den kommende forældre tager valget om pasning af deres barn.  

Dette er en opgave, som endnu ikke er i hus, dette vil være en opgave der ligger ind i 

2022.  

 

Forældre bestyrelsen har de sidste to år arbejdet med den pædagogiske læreplan og 

dette arbejde er nu færdig, og ligger på Dagplejens hjemmeside. En fysisk læreplan er 

udleveret til alle dagplejere og medlemmer i forældrebestyrelsen. Læreplanen er et 

materiale, som vil blive opkvalificeret og udvidet hvert år.  

I forældrebestyrelsen vil der løbende blive taget et læreplanstema op, som vi vil ar-

bejde med i bestyrelsen. 

 

Årsberetning udarbejdet af leder Heidi Nielsen på vegne af forældrebestyrelses for-

mand Charlotte Sjørslev Jensen. 

 

 


