Dagsorden/referat forældremøde den 13. august 2019
Forældrebestyrelsesmøde den 13. august 2019 kl. 18.00-20.00. Mødet afholdes på Rådhuset, hvor vi vil
tage imod jer ved personale-indgangen i Nørregade.
Afbud. Pernille Cramer (Formand) Og Brian Møller

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Bordet rundt
Fokus på at børnene kommer i legestuen, det er vigtigt for forældrene. Fokus på indkøring
af nye børn, ikke bliver en undskyldning for ikke at komme i legestuen. Det at komme i
legestuen rummer mange perspektiver for børnene, det er enten om de lige er startet i
dagplejen eller om de har gået der i et par år.
3. Nyt fra dagplejekontoret
•
•

Orientering om økonomien
Mediestrategi – Hvor er vi pt.
Facebooksiden er i luften og vi er ved at vænne os til at bruge mediet i dagplejen

4. Dagtilbudspolitik
• Vi drøfter, hvordan vi udmønter opgaven i dagplejen
Hvor er vi nu, og hvordan sikrer vi den fortsatte proces. Dagtilbudspolitikken skal leve i
praksis, derfor bliver den enkelte dagplejers kommunikation med forældrene vigtig.
Selve formidlingsopgaven skal være central i samarbejdet. Dette bliver et fokusområde i
den forsatte proces.
Derudover bliver der lagt vægt på lærings- og legefællesskaber i legestuerne for børn og
dagplejerne. Det er vigtigt, at børnene har denne mulighed, så de tidligt lærer at begå
sig i større børnegrupper, og at der kan arbejdes med brobygning mm.

5. Årets store altafgørende forældremøde med valg til bestyrelsen.
Dato for det store altafgørende forældremøde bliver d. 01-10-2019 kl. 19 til 21.
-

Status for oplægsholder:
Der er enighed om, at temaet for oplægsholder skal være ”Søvn”. Søvn er høj aktuel for
tiden, og det er noget, der fylder i mange familier.

-

Procedure for valg til bestyrelsen:
Vi gennemgik relevante dele af styrelsesvedtægten for at sikre, at det formelle overholdes.

-

Formandens beretning:
Efter længere tids fravær af formanden har lederen bedt næstformanden om at holde
beretningen.

-

Skrivelse til alle forældre:
Invitation er ved at blive lavet færdig, og herefter vil den blive sendt i forældrenes eboks,
og den vil blive lagt i legestuerne.

6. Eventuelt
Intet.

