
Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 27. oktober   
Google Meet  

Velkomst og præsentation  
  
Dagsorden:  
  

 
1 Gennemgang af styrelsesvedtægten og forretningsordenen  

Ingen bemærkninger til ovennævnte 

 
2 Budget / regnskab 2020 (se bilag)  

Drøftet. Det ser ud til, at der vil være et underskud i budgettet ved udgangen af 2020. Dette skyldes 
primært faldende børnetal i dagplejen.  

 
3 Status i dagplejen Antal dagplejere/børn  

Pt. er der 184 dagplejere ansat - der er 648 børn indskrevet. 
Forslag om at dagplejen profilerer sig i højere grad i forhold til børn i udsat positioner. 

 

4 Rekruttering af forældrerepræsentanter til dagplejen 
Dagplejerne skal have viden om, at vi mangler repræsentanter – vi opfordrer dem til at tale med 
forældrene om behovet for, at vi får forældre til at melde sig. 
 

5 Nyt fra dagplejen 
Orientering om ledelsen: 

Heidi er konstitueret som leder – foreløbig indtil 1. feb. 21. 

Ansættelsen af ny dagplejeleder udsættes, indtil der er ansat en ny dagtilbudschef. 

Helle er konstitueret som pæd.leder i samme periode. 

Der er ansat en dagplejepædagog som vikar for Helle i perioden. 

 

Proces i forhold til dagplejens fremtidige organisering 

Der er igangsat en proces i forhold til at kvalificere beslutningen om, hvordan dagplejens fremtidige 
organisering skal være. 

 

Covid-19 

Dagplejerne er blevet kompenseret med frihed i forhold til deres store arbejdsindsats i forbindelse 
med især opstarten efter nedlukningen af dagplejen. 

Ledelsen har udarbejdet gældende retningslinjer for dagplejerne – disse mere overordnet og i tillid 
til, at dagplejerne selv kan handle forsvarligt efter dem.  

 
Orientering om Aula og Google  

Alle dagplejere skal i løbet af november/start december på AULA. Forældre skal på AULA i januar 
2021. 

Dagplejerne skal ligeledes tilkobles google-drevet meget snart. 

 
6 Punkter til næste møde  

Aula 
Proces til dagplejens fremtidige organisering 



Velkommen til nye i bestyrelsen 
Orientering om nye aftalemål 2021-2022 samt evaluering af tidligere aftalemål 
Evaluering af den nye styrkede læreplan 
 

 
7 Datoer for kommende møder: 10 december 2020, 10. marts 2021, 08. juni 2021, 20. september  

2021 
 

 

 


