
 

              
  

                                                                                                                       

Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i Dagplejen  

den 11. juni 2020 
 

 

  

Dagsorden 

  

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

Budget / regnskab 2020.  

Gennemgået 

Status i dagplejen – Antal dagplejere/børn 

178 dagplejere ansat og 632 børn 

  

  Nyt fra dagplejen 

Trivselsmåling APV, trivsel og lederevaluering, den skal udarbejdes inden 1. Juli 

Orientering om at der arbejdes med trivselsmåling  i de enkelte grupper. Den 12. Juni laves 

der APV i MED 

Status på Corona situationen  

Orientering om at vi fortsat passer på hinanden. Dagplejerne må nu gå i legestuer på tre 

personer  

 

Dagtilbudsrådet: 

Stor opbakning til mødet. Fokus på det positive ved Corona perioden: Der blev drøftet at små 

grupper er godt for hygiejne og børnenes trivsel. Færre møder – mere tid til børnene. Fokus 

på udeliv – ikke kun årstidsbestemt – men hele året  

Børnene er blevet trygge, har udviklet sig meget i hjemsendelsesperioden  

Retningslinjerne er blevet taget godt imod i hele dagtilbuddet – ingen klager. 

Byrådet går snart i gang med budgetforhandlinger – forhandlingerne er til august. 

Bestyrelsen opfordres til at tænke over hvad der fx kunne gavne dagplejen. Fx kunne der 

søges midler til udeliv til dagplejen, motorvogne og ladcykler mm. 

   

  



Nyt fra sidste møde 

● Nul sukkerpolitik. Se følgende link: Mad- og Måltidspolitik, Dagplejen Randers 
Mad- og måltidspolitikken er ved at blive revurderet. Bestyrelsen Anbefaler at dagplejen ikke 
bruger tilsat sukker, men ikke en nul sukkerhedspolitik da det fx skal være ok at anvende 
sukker til syltning.  
Anbefalinger fra bestyrelsen om at dagplejen har fokus på hvad børnene får frem for hvad 
de ikke får og at dialogen med dagplejeren her er central. Får de fibre – protein - grøntsager 
- varieret kost mm. Nøglehulsmærket og fuldkornsmærket anbefales ligeledes.  
 

● Fortsat udvikling med Markedsføring af dagplejen 
Fortsat bevare fokus på markedsføring. Lave brochure til familieiværksætterne (og herunder 
sundhedsplejerskerne) Paraply, stofposer med tryk og tekst. Hvad kunne stå i en brochure – 
overvejelser fra bestyrelsen 
 

● Skal vi deltage i Fjordløbet 
Grundet Corona, blev det ikke vedtaget 

 
Valg af suppleanter til Dagtilbudsrådet:  
Mette Nielsen 
Stoil Zaylov 
 
Valg til september:  
Dagplejen arrangere i fællesskab med bestyrelsesformanden at finde en foredragsholder til 
forældrebestyrelses beretningen og valg.   
 

Punkter til næste møde 

● Dagplejere der passer børn i alderen 0-6 år – invitere Dorte Brøns 
● Markedsføring af dagplejen fortsat 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter bestyrelsesvalget i september 2020.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1a1zcnr-aA21dRTbk6Qc6C71ASWD1uyRS/view?usp=sharing

