Forældrebestyrelsesmøde
Afholdt den 16.09.2020 i Lokale B13, Områdekontoret Brørup.
kl. 19.00-20
Tinni er fratrådt bestyrelsen da hun ikke længere er forælder i dagplejen.
Irena er tiltrådt bestyrelsen.

REFERAT
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Lene har et punkt med til dagsordenen. Hvordan håndterer vi i dagplejen, det vi har lært af 1. Corona
bølge, som vi kan bruge her i anden Corona bølge.
Punkt 2
Valg af mødeleder
Beslutning:
Lene er ordstyrer Maiken er mødeleder.
Punkt 3
Nyt fra formanden
Dialogmøde: Lene, Bente og Maiken deltog til dialogmøde. Lene refererer fra dialogmødet. Barnets
stemme spiller en afgørende rolle i fremtidens dagtilbud i Vejen kommune.
Forældrehenvendelser: Ingen forældrehenvendelser.
Punkt 4
Orientering om dagplejens budget
Regnskabsrapport vedhæftet dagsorden.
Beslutning:
Maiken gennemgik regnskabs rapporten.
Dagplejen følger budgettet fint. Det er et atypisk år i år, på grund af Corona, men indtil videre går der
ingen penge til værnemidler. Budgettet følger børnetallet.
Irina foreslår at bestyrelsen diskuterer, hvad rådighedsbeløbene / materiale og aktivitets kontoen bliver
brugt til i forhold til at skabe gode læringsmiljøer.

Punkt 5
Budgetforslag 2021
Høringsmateriale vedhæftet dagsorden.
Maiken gennemgår råderumsforslagene.
Lene og Maiken udarbejder et høringssvar.
Punkt 6
Nyt fra kontoret
En pædagog er i gang med pædagogisk diplom. En pædagog er i gang med et uddannelsesforløb Grow.
De sidste dagplejere er afsted på et uddannelsesforløb der handler om Ny styrkede lærerplaner. Der er
dagplejere der er i gang med et grundforløb som tilbydes alle ny ansatte dagplejere.
Vi er i gang med en større organisatorisk tilpasning. Maiken gennemgik planen.
Orientering om ny ansættelser:
Dagplejen har fået en opnormering med en pædagog. En pædagog går på efterløn. Pia Kyhnel og Bethina
Jacobsen er nyansat.
Nuværende retningslinjer:
Retningslinjer for dagplejen i forhold til Corona er uddelt. Der er en generel drøftelse af disse.
Syge børn:
Der er kommet en pjece vedr. syge børn. Den ligger på dagplejens hjemmesiden.
Tilbage til Lenes spørgsmål. Er der klarhed for hvornår børn må afleveres i dagplejen i forhold til Corona
spørgsmål. En drøftelse af Corona retningslinjerne vedr. syge børn.
Punkt 7
Eventuelt
Intet
Referent: Jette Winther Christensen

