
Referat forældrebestyrelsesmøde d. 4/5-21

Godkendelse af referat fra sidst

Ingen kommentarer

Budget 2021

Gennemgået og drøftet

Status i dagplejen Antal dagplejere/børn

609 børn indskrevet og 180 dagplejere

Nyt fra Dagtilbudsrådet

Louise og Kasper refererede.

Ønske om at få dagplejen i spil på møderne. Der er derfor en opfordring til at skrive på
facebook-gruppens side, hvis der kommer noget, som kunne være interessant at tage op i
dagtilbudsrådet.

Valg til forældrebestyrelserne forventes udskudt til foråret 2022.
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Orientering om dagplejens organisering og herunder ansættelse af ny dagplejeleder

Dagplejen skal fortsat eksistere som enhed.

Der er glæde i Dagplejen over denne beslutning. Der er bekymring i organisationen i forhold til
fagligheden i dagplejen.

Dagplejelederstillingen er slået op og forventes afsluttes ca. 17/5-21.

Helle stopper som konstitueret pæd. leder pr. 28/6-21 – holder ferie fra d. 12/5 og frem til denne dato.
Helle går på efterløn.

Orientering om nyansat dagplejepædagog

Anne Grete, som har været i et vikariat som dagplejepædagog er blevet fastansat

Status på Aula og KMD

Der er desværre problemer med KMD-app´en. Det er en udfordring, da denne erstatter den tidligere
sms-kommunikation med forældre v/gæsteplaceringer.

Dagplejerne skal fysisk undervises i AULA-systemet. Dette vil foregå de følgende uger. Det forventes at
forældre kommer på Aula medio juni

Evaluering af den styrkede læreplan.

Essensen i evalueringen er, at vi har gjort os erfaringer i forhold til, hvad der virker bedst i forhold til
dagplejerne, i arbejdet med den nye styrkede læreplan.

Fremadrettet skal dagplejerne inddrages meget mere i evalueringen.

Næste forældremøde

Forældremødet med valg til bestyrelse forventes afholdt til foråret.

Forældrerepræsentanterne opfordrer til, at dagplejernes trivsel tænkes ind i forhold til, at der arrangeres
noget for dem i efteråret.
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Markedsføring

På dagplejedagen d. 12/5-21 forsøger forældrerep. at profilere Dagplejen – gode forslag modtages.

Badge på face-book? Hvorfor er jeg så glad for min dagplejer? Hvad synes forældrene om at have barn i
dagplejen i Randers Kommune? Andet sjovt?

Kasper sætter noget på facebooksiden og prøver at kontakte lokale medier.

Markedsføring er et punkt, som altid bør gentages.

Der er god gang i produktionen i forhold til at få lavet en ”flyer” om dagplejen. Aftalt at Forældrebestyrelsen
får den til gennemgang.

Covid-19

Orientering om Trivselsmåling.

Dagplejerne må fra uge 20 mødes med 3 andre dagplejere – de samme i løbet af en uge.

Punkter til næste møde

· Gennemsigtigheden i forhold hvordan dagplejen er struktureret

· Dagplejepædagogens organisering og arbejde, udvalg osv.

· E-mail markedsføring og andet info om Dagplejen

· Nyhedsbreve til forældre, ideer til noget fælles for forældre og børn både som velkomst, men
også hvad der i øvrigt arbejdes med i dagplejen i forhold til den nye styrkede læreplan.

· Flyer/folder til nye forældre

Evt.

Opfordring til forældrene om at få flere, nye medlemmer til bestyrelsen.

Ref. Helle
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