Hjørring den 30.05. 2015

Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen den 25.maj 2016
Tilstede: Celine Christensen, Mette Hedemann Christensen, Signe Engholt Andersen, Lis
Petersen, Merete Sørensen, Lotte Nansen og Mai Juul Jensen.

1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsordenen blev godkendt.
2. Bordet rundt
• Hjørring kommune har fået nye hjemmesider med en anderledes opbygning.
Dagplejens side fortæller generelt om dagplejen. Om et par måneder vil dagplejen få
en kampagneside, hvor vi vil kunne vise nogle af de spændende tiltag, der foregår i
dagplejen.
• Musikpædagogen Christina Toft kan lave en lydfil med de sange, som er sunget i
legestuerne. Prisen for lydfilen undersøges.
• Præsentation af dagplejens nye logo.
• Tabulex rulles langsomt i gang fra september måned. Tabulex har mange forskellige
funktioner, og vi starter med den del, der vedrører omplaceringer ved gæstepleje.
• Der har været møde i Lagerudvalget. Dagplejerne er lige nu i gang med at indgive
deres ønsker i forhold til legetøj m.v. Næste møde i udvalget er den 7. juni, hvor
udvalget behandler de indsendte ønsker.
• Vi er i fuld gang med at planlægge sommerferien, og forældre der har
pasningsbehov kan forvente at modtage pladstilbud senest i uge 25.
• Som et nyt tiltag er dagplejepædagogerne begyndt at ringe forældre op for at
undersøge, hvordan forældre oplever barnets start i dagplejen. Vi oplever, at det
bliver modtaget positivt af forældrene.
3. Ressourcer og økonomi
• For at finde midler til det statslige omprioriteringsbidrag, udarbejder forvaltningen et
reduktionskatalog. Det vides endnu ikke om og hvordan, det påvirker dagplejen.
4. Generalforsamling
• Det blev besluttet at afholde generalforsamling i september. Der var forskellige
oplægsholdere på tale, og det undersøges, hvem der har plads i kalenderen,
ligesom vi undersøger hvilke lokaler, der er ledige og kan bruges til formålet. Vi
besluttede, at de dagplejere, der gerne vil høre oplægget, er velkomne.
5. Eventuelt
• Intet at bemærke.
Referent: Mai Juul Jensen

