Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 10. januar 2018
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bordet rundt
Der var en opmærksomhed på at afstemme forventningerne mellem forældre og pladsanvisningen i forbindelse med tilbud om anden dagplejeplads.
3. Nyt fra dagplejekontoret
• Professionelle læringsfællesskaber
Hen over foråret påbegyndes implementeringsprocessen af “Professionelle læringsfællesskaber” ved dagplejerne. Det skal styrke dagplejernes kompetencer til at arbejde
sammen som et team om kerneopgaven, børnenes trivsel, læring og udvikling, eller som vi
også siger i Dagplejen ”Bedst fra start”.
• Julepasningen
Der var 8 dagplejebørn tilmeldt og 5 børn gjorde brug af tilbuddet.
• ICDP certificering
Henover de næste år har vi en ambition om at alle dagplejere ICDP certificeres. ICDP er en
uddannelse, der fokuserer på at udvikle dagplejernes relationskompetence til at skabe
både den følelsesmæssige og den lærende relation til barnet.
• DGI certificering
Som et led i implementeringen af bevægelsesstrategien på Dagtilbudsområdet, har flere
dagplejere været interesseret i at blive DGI certificeret. De første 10 dagplejere starter
allerede her i februar. For nysgerrige kan der læses mere her:
https://www.dgi.dk/om/samarbejd-med-dgi/kommunesamarbejde/certificering/dgidagplejer/dgi-certificeret-dagpleje-saadan-foregaar-det
4. Ressourcer og økonomi
• Principper for den børnerelaterede budgetramme
Budgetrammen delegeres til Lagerudvalget, som består af dagplejer, dagplejepædagog,
forælder og ledelse. Lagerudvalget træffer beslutning for, hvordan budgetrammen
prioriteres.

5. Ønske om forældrerepræsentanter i arbejdende udvalg
• Lagerudvalget Anja Drews Østedgaard deltager i Lagerudvalget.
• En bredt sammensat gruppe der arbejder med udvikling af gæsteplejen Her deltager
Maria Kanstrup-Eliasen og Svend Vinter.
6. Høringssvar til Børn Skole og Uddannelsesudvalget
• Bilag medsendt
Der blev udarbejdet et høringssvar fra forældrebestyrelsen.
7. Status på forældretilfredshedsundersøgelsen
Der er en meget svingende svarprocent for områder. Generelt er svarprocenten lav. Ingen
områder når en svarprocent på 50. Der er ved at blive dannet rapport, som vil blive
behandlet på næste bestyrelsesmøde.
8. Sociale medier
Dagplejen har nu en velfungerende hjemmeside. Her kan vi også med fordel bringe lidt
længere fortællinger om børnenes hverdag i dagplejen. Dagplejen er i gang med at
udarbejde en strategi for tilstedeværelse på de sociale medier. I dag er Dagplejen på
Instagram som ”Hjørringkommunaledagpleje” med det formål, at fortælle om store
oplevelser for børn i hverdagen, samt give forældre og andre interesserede indblik i
Dagplejen som et pædagogisk tilbud. I tiden handler mange af fortællingerne om
bevægelsesstrategien for Dagtilbud.
Inden længe vil Dagplejen også få sin egen Facebook side. Her er formålet at komme
tættere på vores brugere af Dagplejen, dele fortællinger fra hverdagen, præsentere
Dagplejen som pædagogisk tilbud, samt dele relevante temaer i relation til de 0-2 årige og
Dagplejens pædagogiske arbejde.
9. Punkter til næste møde
Sociale medier
Status på høringssvar vedrørende vuggestue og gæstepladser i Børnehuset Emmersbæk
Forældretilfredshedsundersøgelsen
10. Eventuelt
Næste møde onsdag den 14. marts 2018
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