Referat forældrebestyrelsesmøde den 10. januar 2019
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Bordet rundt
Blev gennemført. Runde, præsentation og hvad man er optaget af.
3. Nyt fra dagplejekontoret
- Ny leder. Rasmus Tymm er ansat med start 1. februar 2019. Rasmus kommer fra en stilling som
dagtilbudsleder i en børnehave i Aalborg kommune.
- 4 nye ansatte. Der er ansat 2 nye dagplejere med start i december, og 2 med start i januar. De er
alle uddannede pædagoger.
- ICDP-hold. Der sendes igen i foråret 2019 to hold dagplejere på ICDP-uddannelse. Dette for at
kompetenceudvikle alle dagplejere i forhold til den kvalitative og positive relation med børnene.
- Ny legestue i Lundergård. I forbindelse med det nybyggede børnehus i Lundergård etableres der
også en legestue. På sigt og efter at børnehuset har modtaget sine vuggestuebørn, da vil der også
blive etableret 4 gæstepladser i børnehuset.
- Nyt bookingsystem i gang. Det nye bookingsystem for forældre, som kan booke plads til sit barn,
fik sin opstart den 3. januar. Der har være lidt opstartsproblemer. Der gives udtryk for både fordele
og udfordringer ved systemet.
- Aprilfestival. Den første uge i april vil der være en aprilfestival i hele Hjørring kommune. Alle
børn vil få muligheden i løbet af ugen til at se mindst et teaterstykke. Dagplejen er tilmeldt, og der
er indgivet forslag til mulige lokaler, hvorfra børn i dagplejen kan opleve et teaterstykke. Der
afventes nu fra selve Aprilfestivalen, hvor og hvilket teaterstykke dagplejere kan gå til sammen
med sine dagplejebørn.

-

4. Ressourcer og økonomi
• Kort orientering:
Den overordnede prioritering for året 2019 er:
Kompetenceudvikling: ICDP-uddannelse til dagplejere,
DGI-certificerede dagplejere.
Projekt Tusindben (fordybelse i naturaktiviteter på tværs af dagplejen)
Opstart af ny legestue og gæstepladser i børnehuset Lundergård.
Etablering af gynger hos dagplejere.

5. Dagtilbudspolitiske mål
• Vi ser på de politiske mål
Vi gennemgik målene, og forældrebestyrelsen giver udtryk for, at det er gode mål, hvor de gerne vil
have deres børn i dagtilbud. Målene er konkrete at gå til i praksis og skrevet i et tilgængeligt sprog.
Forældrebestyrelsen afgiver høringssvar den 11. januar 2019.
6. Punkter til næste møde.
- Det nye bookingsystem
- Fokus på de sociale medier
7. Eventuelt.
- Lagerudvalg indkaldelse. Den nye leder vil tage sig af opgaven, at indkalde til lagerudvalgsmøder.
- Det planlagte forældrebestyrelsesmøde i august er ændret til den 29. august kl. 18.00-20.00.
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