Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 6. juni 2018 på Rådhuset
I mødet deltog Anja Drews Østedgaard, Trine Norwell Larsen, Svend Vinter, Ditte Marie
Christensen, Britta Niebuhr, Henriette Aaholm og Mai Juul Jensen.
1. Godkendelse af dagsorden
• Punkt 5 udgår, da der er afbud fra Maria Kanstrup-Eliasen.
2. Bordet rundt
• En gruppe dagplejere har arbejdet med at udvikle det fysiske læringsmiljø på Annasvej. I
den forbindelse er der blevet malet både ude og inde. Senere kommer der et nyt
vinduesparti og nyt tag på huset. Det bliver rigtigt dejligt for de børn og voksne, der er
brugere af huset.
3. Nyt fra dagplejekontoret
• Det forventes, at det nye pladsanvisningssystem er i gang i efteråret. Forældrene vil kunne
booke plads hos den enkelte dagplejer eller daginstitution, fra barnet er født, og helt op til
barnet skal i skole. Det vil også blive muligt for forældrene at skifte plads, hvis de ønsker
det.
• Med udgangen af maj 2018 lukkede den kommunale dagpleje i Bindslev. Det bliver
fremover den nyoprettede vuggestue, der varetager den kommunale forsyningspligt i
Bindslev.
• Evalueringsmaterialet af Den kommunale strategi for pædagogisk praksis er sendt til det
politiske udvalg. Dagplejen har bidraget til materialet gennem en beskrivelse af, hvordan
der arbejdes med læringsmiljøet i en legestue, og hvordan vi samarbejder med forældre i
overgangen fra dagpleje til børnehave.
• Dagpleje netværket ”1000 ben” var igen i år repræsenteret på Naturmødet i Hirtshals.
Temaet i år var ”Dagplejens Have”, og dagplejerne viste i praksis gennem fortællinger og
billeder, hvordan de eksperimenterer og udforsker det spirende liv i haverne sammen med
børnene. Der var smagsprøver på hjemmebagte boller med bøgeblade, som blev serveret
med hjemmelavet pesto af skvalderkål og mælkebøtter, så også smagsløgene blev pirret
gennem utraditionelle oplevelser.
• Som et led i Bevægelsesstrategien, er der lavet nogle kort, som har fokus på børns
grundbevægelser. Kortene bruges af dagplejere og børn i deres leg.

•

•

Det politiske udvalg arbejder i øjeblikket med det kommende budget, og de undersøger
forskellige muligheder for at udnytte midlerne mere optimalt. Det betyder, at der (lige)
ligger forslag om at beskære dagplejen på ledelsesressourcer og afvikle den kommunale
dagpleje i Hirtshals. Det er langt fra sikkert, at forslagene realiseres, så vi afventer udfaldet
af udvalgets proces.
Der er igangsat en proces for implementering af Professionelle læringsfællesskaber og der
har været afholdt møder i de fleste legestuer. Temaer i møderne har været dagplejens
kerneopgave, og hvordan vi blive klare på at arbejde mere professionelt sammen om
kerneopgaven i legestuerne.

4. Ressourcer og økonomi
• Dagplejens budget balancerer fint. Der bruges få midler på renovering af Annasvej, men de
fleste midler dertil kommer fra den central anlægspulje for dagtilbudsområdet.
5. Nyt fra lagerudvalget
v. Anja Drews Østedgaard.
• De ønsker til legetøj m.v. der er kommet fra dagplejerne, har der været midler til at indfri.
Der er indkøbt sand og de øvrige materialer, som altid er tilgængelige på lageret. Der er
fokus på børnenes muligheder for at gynge i dagplejen, og der kan vise sig et behov for
indkøb af flere gynger. Der er sat lidt penge af, og vi må se om det kan række. Derudover er
der en bestilt to Teaterforestillinger med ”Tulle og Skralle i Krible-Krableland”.
6. Orientering fra mødet vedrørende gæsteplejen
v. Marie Kanstrup-Eliasen
• Punktet udgik.
7. Planlægning af generalforsamling
• Generalforsamlingen afholdes som et forældremøde med en oplægsholder, der kan tale
om et emne, som er relevant for dagplejens bevægelsesstrategi.
• Datoen for Forældremødet er den 19. september, og er for alle forældre med børn i
dagplejen.
8. Punkter til næste møde
• Sommerferiepasningen, hvordan er den forløbet?
• Er forslagene til besparelser i dagplejen fortsat i spil?
• Endelig planlægning af forældremødet/generalforsamlingen.
9. Eventuelt
• Intet.

Referent
Mai Juul Jensen
Områdeleder dagplejen

