Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 28. august 2018 kl. 19.00-21.00.
Anja Drews Østedgaard, Svend Vinter, Ditte Marie Christensen, Britta Niebuhr, Henriette Aaholm
og Mai Juul Jensen deltog i mødet.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bordet rundt
Der var ros til udformningen af invitationen til forældremødet og til den lille reklamefilm for
bestyrelsesarbejdet.
3. Nyt fra dagplejekontoret
* Der er stor opbakning til teaterforestilling Tulle og Skralle, som finder sted her i september.
* Vi sender endnu to hold dagplejere afsted på kursus i ICDP, her i efteråret.
* Der har været afholdt et møde med de faglige ledere i de vuggestuer, der varetager gæstepleje.
Det var et inspirerende møde, hvor der blev delt viden og alle gik fra mødet med nye idéer til positiv
udvikling af tilbuddet.
* Tidsplanen for implementeringen af det nye pladsanvisningssystem bliver forsinket.
4. Ressourcer og økonomi
Vi skal have ansat en dagplejer i Vrå i løbet af efteråret og forventer også at skulle ansætte i Hjørring,
da der er dagplejere, der er stoppet af forskellige årsager efter eget ønske.
5. Orientering om Sommerferiepasningen
Sommerferiepasningen er forløbet godt. Der har været nogen ledig kapacitet og dermed et
merforbrug af ressourcer. Vi mener alligevel, at vi er lykkedes rimeligt, set i lyset af de
forudsætninger vi har, når behov og kapacitet skal matches.
6. Opfølgning på reduktionsforslag i det kommunale budget, som vedrører i dagplejen.
Der er endnu ikke truffet politisk afgørelse om hvilke besparelser, der gennemføres i dagplejen.
7. Endelig planlægning af forældremødet/generalforsamlingen.

Vi fik fordelt roller og opgaver, så forudsætningerne for et godt møde er til stede.
8. Forældrerepræsentanter til temamøde for revidering af dagtilbudspolitik.
Anja Drews Østedgaard deltager som forældrerepræsentant i Temamødet den 12. september
vedrørende Dagtilbudspolitikken.
9. Punkter til næste møde - punktet udgår og erstattes med en drøftelse om tilrettelæggelse
af et overleveringsmøde med den nyvalgte bestyrelse.
Det blev besluttet, at der afholdes et overleveringsmøde hvor både den kommende og den
afgående bestyrelse deltager. Mødet afholdes på Rådhuset den 26. september fra 18.30 - 20.30.
10. Eventuelt
Intet at bemærke.
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