Forældrebestyrelsesmøde
Afholdes den 26.11.2020 i lokale B13
kl. 19.00-21.00
REFERAT
Afbud fra Claus, Tim og Sissel

Punkt 1
Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Ingen indsigelser.
Punkt 2
Valg af mødeleder
Beslutning:
Maiken er valgt.
Punkt 3
Nyt fra formanden
Forældrehenvendelse. Frustration omkring gæstedagplejen. Forældre der oplever mange skift for deres
barn i forhold til gæstedagplejen.
Der er en generel drøftelse i forhold til eventuelle muligheder i forhold til at få gæstedagplejen til at
fungere bedre.
Obs: Det er vigtigt at forældre husker at give deres dagplejer besked om at deres barn holder fri eller er
syg så tidligt som muligt. Derved har vi mulighed for at bruge denne plads til et gæstebarn.
Der er forslag om at forældrebestyrelsen sender et skriv ud til forældre og dagplejere med TAK for den
måde Corona pandemien bliver håndteret på.
Forældrebestyrelsen laver et forslag.
Punkt 4
Orientering om dagplejens budget
Regnskabsrapport udsendt sammen med dagsorden.
Beslutning:
Dagplejen har et pænt overskud i forhold til budgettet. Der er flere ønsker udover nye barnevogne og
iPads.

Punkt 5
Nyt fra kontoret





To dagplejere bliver sendt på pædagogisk diplom modul til næste år. Dette for at indgå i legestue
indsatser i 2021
I september blev der afholdt fysiske personalemøder i dagplejen områdebestemt.
I november blev der afholdt skype møder, hvor emnet var rengøring som et pædagogisk input i
forhold til nye styrkede lærerplaner. Rengøring fylder meget i forhold til Corona restriktioner
derfor er det vigtigt at det bliver en naturlig del af hverdagen.
Elin som er dagplejepædagog har sagt sin stilling op til 1-12-2020. Stillingen opslås snarest.
Bestyrelsen trækker sig i ansættelsesudvalget.

Punkt 6
Planlægning af Generalforsamling 2021
Beslutning:
Der skal være valg til forældrebestyrelsen med udgangen af marts.
Der er en generel drøftelse af, hvordan dagplejen skal afholde et valg til forældrebestyrelsen når man ikke
kan mødes fysisk på grund af Corona pandemien. Kan der brev stemmes? Kan der laves en afstemning
online?
Maiken undersøger mulighederne.
Konkret planlægning foregår på næste bestyrelsesmøde den 11-2-21
Punkt 7
Evaluering af den styrkede læreplan
Der udarbejdes et to-delt dokument; Lederens beretning og forældrebestyrelsens beretning.
Deadline er 27.11 og bestyrelsen har derfor ikke mulighed for at arbejde med indholdet i år.
Udkast fremsendes forud for mødet.
Beslutning:
Udkastet godkendes.
Punkt 8
Drøftelse af opstartsmøder i Dagplejen
Beslutning:
Der har været en god drøftelse af, hvad forældregruppen ønsker i forhold til opstart i dagplejen.
Drøftelsen fortsætter på næste møde i forhold til opstarten i dagplejen.
Punkt 11
Nye mødedatoer
11-2-2021 kl. 18.00-20.00
15-4-2021 kl. 18.00-20.00
Valg til forældrebestyrelse den 24-3-2021
Referent: Jette Winther Christensen

