Dagsorden-Referat forældrebestyrelsesmøde den 14. marts 2019
Forældrebestyrelsesmøde den 14. marts 2019 kl. 18.00-20.00. Mødet afholdes på Rådhuset, hvor vi vil
tage imod jer ved personale-indgangen i Nørregade.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Godkendt. En forælder vil gerne have et punkt på dagsorden om ferie
og optimering.

2. Bordet rundt
Præsentation af bestyrelsens medlemmer og ny Leder

3. Nyt fra dagplejekontoret
a. Det nye Bookingsystem
systemet er stadig nede pga. af systemudbyder ikke kan levere det de havde lovet. Indtil de
kan levere, da vil systemet fortsat være lukket
b. ICDP- er i gang.
c. DGI er startet ud med en dagpleje certificering og i år er der 19 dagplejere der deltager
det betyder at dagplejen har 31 DGI certificeret dagplejere.
d. April Festival nærmer sig og forestillinger er planlagt i de forskellige områder. Dagplejere
melder sig til.

4. Sociale medier/Medie strategi
Hvordan kunne en medie strategi se ud? På hvilke platforme
•
•
•

Hvilke historier vil vi gerne have ud?
I hvilken frekvens?
Skal vi se på muligheden for at lave en video? Dette kunne bestyrelsen godt
tænke sig at dagplejen arbejde vider med

Forslag fra forældrene.

-

at forældre også begynder at hashtagge #Hjørringkommunaledagpleje.
Dagplejer kunne være bedre til et sende billeder af børns læring til instagram.
Dagplejere kunne fortælle nye forældre at de kan følge os på Instagram.
Opslag der kunne hænge i dagplejen og legestuen om instagram.

5. Ressourcer og økonomi
• Kort orientering
- Midler der er prioriteret i dette budgetår. Herunder gynger
•

Lagerudvalget. Næste lagerudvalgsmøde?

- Lagerudvalg. Dato for lagerudvalg bliver den 4. april kl. 18.00.-20.00

6. Dagtilbudsområdets indsatser 2019
• Kvalitetsudvikling af Børnelinealen/Tidlig indsats
• KVALid og sammenføring af Styrkede læreplaner

Dagtilbudsområdets indsatser

- Vi ser den nye film om dagtilbudspolitik i Hjørring kommune. Målene har forældrebestyrelsen været
med til at udarbejde. Bestyrelsen synes filmen giver et godt overblik og indtryk af dagtilbudsområdet.

- Vi er godt i gang med både KVALid, børnelineal,

7. Punkter til næste møde

- Vinterferie. Kan det optimeres?
Der arbejdes på at gøre den digital løsning, der allerede findes, klar til dagplejen

8. Eventuelt

Rasmus Tymm
Områdeleder Dagplejen

