
Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 10. december 
2020   

  
 
Velkomst og præsentation – mødet afholdtes virtuelt.  
 

  
Dagsorden:  
  

1 Godkendelse af referat fra sidst 

Ingen kommentarer 
 

2 Budget / regnskab 2020  
Der er et forholdsvist stort underskud i budgettet i 2020. Dette skyldes primært nedgang i børnetal og 
omkostninger ved afskedigelse af dagplejere. 

 
3 Status i dagplejen Antal dagplejere/børn  

Pt. har vi 184 dagplejere ansat og 633 børn indskrevne. 
 

4 Overgange (fra hjem til dagpleje og fra dagpleje til børnehave)  
Der er bekymring i forhold til dagplejebørnenes overgang til børnehave, da det ikke er muligt at besøge 
børnehaven på grund af corona. Heidi drøfter problematikken med de øvrige dagtilbudsledere. Der er 
interesse for at vide, om børnehavepersonalet har set nogle reaktioner i forhold til børnene i denne tid, hvor 
vi ikke har kunnet optimere indsatsen i overgangen. Forældrene efterspørger muligheden for at kunne være 
i børnehaven sammen med deres børn. 
 

5 Orientering om Aula  
Dagplejerne har nu mulighed for at komme på AULA. Pr. 11/1-21 får forældrene også denne mulighed. Heidi 
undersøger i forvaltningen, om der er en proces i gang i forhold til, hvordan AULA kan og skal anvendes – 
politik og retningslinjer. 

 
6 Orientering om nye aftalemål 2021-2022 samt evaluering af tidligere aftalemål 

Der arbejdes videre med de samme aftalemål som de foregående 2 år. Emnerne er Tidlig indsats, 
forældredeltagelse og sikre sammenhænge. 

 
7 Evaluering af den styrkede læreplan 

Den nye styrkede læreplan bliver lagt på hjemmesiden. Evalueringen af denne skal foreligge senest 1. marts. 
 

8 Proces til dagplejens fremtidige organisering 
Der har været en proces i gang i forhold til at undersøge, om organiseringen af dagplejen er 
hensigtsmæssig. I den forbindelse har der været flere fokusgruppeinterviews – bl.a. med deltagelse af 
repræsentanter fra forældrene, dagplejepædagoger, ledelsen i dagplejen og de øvrige dagbudsledere i 
kommunen. Vi ser frem til at få en afklaring i nærmeste fremtid. 
 
Evt: 
 
Barnets bog 
Dagplejeren må godt lave en ”barnets bog”, hvis der kun er billeder af det pågældende barn i bogen.  



Kommunen er i gang med at udarbejde fælles retningslinjer for, hvad man må i forhold til foto osv. 

 
Punkter til næste møde:  

 Evaluering af læreplaner 

 Opfølgning på overgangen fra dagpleje til børnehave i denne coronatid 

 AULA 

 Fremtidig/nuværende organisering 

 Markedsføring af dagplejen – herunder forslag om at lave en humoristisk plakat med myter 
om dagplejen 

 

Ref. Helle Foersom 
 
 

 
 


