
   

  
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i Dagplejen den 4. marts 2020  

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt  

2. Afslutning af budget 2019  

Der er afskediget 5 dagplejere og flere påtænkte opsigelser er på vej. Der er opbakning fra                
bestyrelsen til at prøve med gæstedagplejen i områder med påtænkte opsigelser. Susanne            
går i MED og FOA omkring gæstedagplejen.  

3. Budget / regnskab 2020  
Orientering om ansøgning om opgraderet vognpark (motorbarnevogne og ladcykler) 
Susanne søger anlægsmidler  

4. Hvordan spare vi bedst den ½% i 2021  
Vi skal spare 0,5 procent af driftsmidlerne. Vi undersøger om vi kan spare yderligere på 
buddet  

5. Status i dagplejen – Antal dagplejere/børn  
Status: 643 børn og 198 dagplejere  

6. Opfølgning af punkter siden sidst  

a. Markedsføring af dagplejen  

Ønske om at dagplejere kan sikre børns udvikling, trivsel, læring og dannelse fra 0-6 årige 
børn. Et forældreudvalg arbejder videre med dette, vi inviterer børnechefen med på næste 
bestyrelsesmøde under punktet.  

Susanne orientere omkring samarbejdet med tre andre kommuner om månefilm, der viser 
hverdagen hos dagplejen. Filmene vil kunne bruges på hjemmesiden mm. De vil skulle 
bruges som branding af dagplejen. Det var der enighed om at det ville vi.  

Orientering omkring opdatering af hjemmesiden  

7. Nyt fra dagplejen  
a. Trivselsmåling APV, trivsel og lederevaluering  
Der udarbejdes udviklings- og bevaringspunkter i forhold til dagplejernes trivselsmåling. MED 
udvalget er laver den overordnede for dagplejen. Dagplejepædagogerne og dagplejerne laver for 



de enkelte områder på personalemøder i marts.  

b. Ny kontorassistent  

Anneline er vores nye kontorassistent og vi har budt hende velkommen.  

c. Alle gruppekoordinatorer er nu undervist i Google Drev  

Orientering om Google drevet og AULA som vi afventer opstart på. Kort orientering om 
GDPR.  

d. Gæstedagpleje i stedet for afskedigelser.  

Punktet blev drøftet under budget 2020  

e. Cykeldagplejen, (Cykeldagplejen dagplejer Pia Espersen deltager i mødet, for at fortælle 
om cykeldagplejen)  

Pia Espersen fortalte om Cykeldagplejen og hendes opstart, der er god opbakning fra hele 
bestyrelsen.  

f. Udarbejde en ansøgning til det politiske udvalg om penge til indkøb af 
motorvogne/Ladcykler  

Se ovenstående  

8. Punkter til næste møde  

∙ Dagplejere der passer børn i alderen 0-6 år – invitere Dorte Brøns  
∙ Nul sukkerpolitik  
∙ Fortsat udvikling med Markedsføring af dagplejen  
∙ Skal vi deltage i Fjordløbet  

Næste bestyrelsesmøde er den 11. juni fra 18.00-21.00. Af hensyn til forplejningen sendes 
tilmelding til Louise på mail louise.riis@randers.dk senest 04. juni 2020.  
Bliver du forsinket til mødet og skal lukkes ind ring 29265032 


