Dagsorden/referat forældremøde den 13. juni 2019
Forældrebestyrelsesmøde den 13. juni 2019 kl. 18.00-20.00. Mødet afholdes på Rådhuset, hvor vi vil tage
imod jer ved personale-indgangen i Nørregade.

Afbud fra Pernille Cramer-Bach og Pernille Houbak Carlsen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Bordet rundt
Flere forældre spurgte ind til de samtykkeregler, der er for brug af billeder af børn på sociale
medier.
Alle forældre bliver ved indmelding spurgt, om dagplejen må bruge stemningsbilleder af
børnene på de sociale medier. Der bliver aldrig brugt portrætbilleder, men i de tilfælde at
der bruges portrætbilleder, da laves der en samtykkeerklæring, og forældrene kan altid
trække samtykket tilbage igen.
3. Nyt fra dagplejekontoret
•

Orientering om økonomien
Der blev orienteret om konsekvenserne ved faldende børnetal og den nye lovgivning,
der giver forældrene frit valg i forhold til pasningstilbud. Der, hvor forældrene kan
mærke ændringer, er i Hjørring by. Vi vil ikke længere have gæstedagpleje, hvor
dagplejeren ikke har andre funktioner end at være gæstedagplejer i privat hjem.
Fremadrettet vil der primært være gæstepladser i samarbejde med de fire
vuggestuer, og hvis der er en dagplejer, der har en ledig plads.

•

Bookingsystemet
Det nye bookingsystem forventes pt. at være oppe at køre ved udgangen af august
2019. Vi venter i spænding, og indtil det kører vil visitering af pladser stadig gå
igennem dagtilbuds sekretariatet.

•

Mediestrategi – Hvor er vi pt.
Både dagplejen og forældrene ønsker større bevågenhed om alle de gode aktiviteter
og arrangementer børn og dagplejere deltager i og arbejder med. Derfor er der
enighed i bestyrelsen, at dagplejen åbner for en Facebook side. Det betyder at
dagplejen vil være synlig på Instagram og på Facebook. Detaljerne om administrator
rettigheder er ikke på plads endnu, men vil blive det snarest.

4. Dagtilbudspolitik
• Vi drøfter, hvordan vi udmønter opgaven i dagplejen
Der blev fremlagt en procesbeskrivelse frem mod 01-09-2019 der beskriver, hvordan
og hvilke medarbejdere og MED-organer, der vil blive involveret i processen med
udarbejdelsen af indsatsmål og strategi herfor. Når indsatsstrategien er klar bringes
den op i bestyrelsen d. 13-08-2019 hvor den forankres og godkendes, inden den
sendes ind til forvaltningen. Herefter skal Dagtilbudspolitikkens 5 strategiske mål ud
og leve i organisationen.
5. Fællesindkøb til Lager
Såfremt der er et lille restbeløb tilbage af beskæftigelsesmidlerne, så vil de blive anvendt ud
fra lager udvalgets prioritering. Udvalget vil blive kontaktet slut september, såfremt der er
midler til anvendelse.

6. Årets store altafgørende forældremøde med valg til bestyrelsen.
Dato for det store altafgørende forældremøde bliver d. 01-10-2019 kl. 19 til 21.
For at bestyrelsen kan nå at planlægge mødet, er der ændret i mødedatoen for
bestyrelsesmødet i august. Dette møde er flyttet fra d. 29-08 til den 13-08-2019 kl. 18 til 20.

7. Eventuelt
Intet.

