
                Dagsorden for bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 16.april 2018 
                         Kl.18.30-21.30 lokale E 3.16 indgang Odinsgade 11 på Laksetorvet 
 
 
 
 
Velkomst og præsentation 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2. Budget og regnskab 2017, (se bilag) godkendt og det blev tilkendegivet, at indkøbet med ladcykler og 

motorvogne var et fornuftigt indkøb 

 

3. Budget 2018 (se bilag) godkendt 

 

4. Status i dagplejen 

a. Antal dagplejere/børn: 31.3.18 var der indmeldt 765 børn i dagplejen og i gennemsnit har der været 

indmeldt 776 børn i de 3 første måneder i 2018. 

 1.4.2018 er der ansat 219 dagplejere. 

 

5. Dagplejens arbejde med: 

- Læreplaner, læreplanerne tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og læreplanerne, der er gældende for 

Dagplejen i Randers Kommune, er hængt op i alle dagplejehjem. De skal hænge synlige og spørg gerne 

ind til dem hos dagplejerne.  

 

- Tras TRAS er tidlig registrering af sprogudvikling, det anvendes til børn der er to år eller ældre. Det er et 

arbejdsredskab, hvor man kan se den sproglige udvikling og hvor det enkelte barn har brug for at udvikle 

sig hen. Det sker i et samarbejde og I, som forældre bliver inddraget i processen. Børnehaverne vil gerne 

modtage materialet, og I som forældre skal videregive det til børnehaven eller give dagplejeren skriftlig 

samtykke til at videregive det. 

 

 

- Pejlemærker og overgangsskema, materialet blev udleveret. Pejlemærkerne anvendes ved 2½ 

årssamtalen til at se, hvor barnets næste udviklingstrin er og hvor det dermed er en god ide, at barnet 

øver sig i samarbejde med forældre og dagplejer. Overgangsskemaet er godt at anvende i en 

overlevering til børnehave. Det er også her I som forældre der tager det med i børnehaven eller giver 

dagplejeren skriftlig samtykke til at videregive det. 

 

6. Nyt fra dagplejen  

- Persondataloven, der arbejdes med at finde nye arbejdsgange, og vi er i gang med at indhente tilbud fra 

Tabulex, SD-løn angående lønsedler fra dagplejerne til kontoret, SB-sys mm. Et meget tidskrævende 

arbejde. Når forskellige løsninger er konkrete, bliver dagplejer og forældre inddraget for at få det 

implementeret. Vi vender tilbage med persondataloven. 

 

- Ansættelsesudvalg – hvem deltager ved ansættelsen af vikar for dagplejepædagog, Bestyrelses 

formanden Pernille deltager fra bestyrelsen, Jonna fra dagplejerne, Pia dagpleje pædagog og Birthe og 

Susanne. Samtalerne foregår den 30. april 2018 



 

- Søge kompetencemidler til ICDP-certificering af alle dagplejere, vi har det på MED den 9. maj 2018 

 

 

Pædagogiske tiltag,  

- Dagplejepædagogerne har arbejdet med kerneopgaven, materialet blev udleveret. Dagplejerne skal 

arbejde med kerneopgaven til september mødet.  

- Leder afholder fokus samtaler med dagplejepædagogerne, det er for at være helt opdateret på, hvad der 

rør sig ude hos dagplejerne, samt hvordan dagplejepædagogerne trives. Materiale blev udleveret. 

- Sprogkanon, den er udviklet i samarbejde mellem de pædagogiske konsulenter og bibliotek. Børn og 

familie udvalget forventer, at vi måler effekten af den. Vi har indkøbt fem bøger til hver dagplejer og 

dertil har vi udarbejde en SMITTE-model, uddelte modellen. Noget i modellen er udfyldt på forhånd af 

dagplejekontoret og dagplejerne udfylder videre. Der er kommet gode tilbagemeldinger fra dagplejerne 

på det indtil videre. Bøgerne og SMITTE-modellen udleveres til dagplejerne af dagplejepædagogerne. 

- Der er ekstra fokus på ergonomi i Dagplejen. Der arbejdes med det på AMR- og MED-møderne. 

 

Punkter til næste møder 

a. Vi inviterer Dorte Brøns, børnechef med til næste møde 

b. Kommende forældremøde med bestyrelsesvalg, Anja laver et udkast til facebook- gruppen, om hvad vi 

som bestyrelse laver. Dette skal bruges for at få flere forældre til at komme til forældremødet med 

bestyrelsesvalget.  

c. Næste møde den 21. august 2018 

 

 

 


