Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 14. marts 2018 kl. 19.00-21.00.
Anja Drews Østedgaard, Svend Vinter, Ditte Marie Christensen, Henriette Aaholm og Mai Juul
Jensen deltog i mødet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bordet rundt
Forældrene giver udtryk for deres positive oplevelser med dialoghjulet, som er et materiale, der
bruges for at skabe en god overgang fra dagplejen til børnehaven.
3. Nyt fra dagplejekontoret
Afdelingslederskift i dagplejen. Gitte Clausen Jensen som var afdelingsleder i dagplejen har søgt
nye udfordringer. Dagplejepædagog Henriette Aaholm er konstitueret i stillingen året ud.
Margrethe Nygaard er ansat i vikariatet for Henriette.
Nyt omplaceringssystem. Tabulex er et system, som forældre med børn i børnehave er kendt
med. Tabulex rummer flere funktioner, og i dagplejen starter vi med at implementere den del, der
knytter sig til at gæsteomplacere børnene. Efterhånden som vi lærer systemet at kende, bygger vi
på, så I forældre også kommer til at bruge systemet.
Sommerferiepasning. Planlægningen er i fuld gang.
4. Ressourcer og økonomi
Lagerudvalget er i gang med at bruge den tildelte ramme. Der bruges et mindre beløb i forbindelse
med deltagelse i Naturmødet, som vi forventer, bliver en lige så stor succes som sidste år. I
forbindelse med den almindelige vedligeholdelse er der indkøbt et antal motorbarnevogne.
5. Status på beslutningen vedrørende vuggestue og gæstepladser i Børnehuset Emmersbæk
Det politiske udvalg godkendte indstillingen om at flytte 12 vuggestue- og 4 gæstepladser fra
Børnehuset Hirtshals til Børnehuset Emmersbæk.
6. Status på forældretilfredshedsundersøgelsen
Vi gennemgik besvarelsen på mødet. Svarprocenten var på 31%, som er for lav til at konkludere
pointer fra undersøgelsen, der kan arbejdes videre med.
7. Orientering fra gruppen der har fokus på gæstepleje
Bestyrelsesmedlem Maria Kanstrup-Eliasen skulle orientere fra mødet. Da hun ikke deltog i dette
møde, vil hun give et oplæg på næste bestyrelsesmøde.

8. Sociale medier
Arbejdet ligger lidt stille nu, da Henriette er i gang med at sætte sig ind opgaverne, hun overtager
efter Gitte.
9. Punkter til næste møde
Generalforsamling.
Orientering fra mødet den 5. marts vedr. udvikling af gæsteplejen v. Marie Kanstrup-Eliasen.
Nyt fra lagerudvalget v. Anja Drews Østedgaard.
10. Eventuelt
Intet.
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