
 

  Referat fra bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 29. oktober 2018  

                         Kl.18.30-21.30 lokale E 3.16 indgang Odinsgade 11, på Laksetorvet  
  

Velkomst og præsentation, vi lavede en præsentationsrunde  
  

Dagsorden:  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, det er godkendt  

  

2. Gennemgang af Styrelsesvedtægten for bestyrelsen. Der blev lavet nedslag i vedtægterne § 5,6,9 og 10. 

Der bliver lavet et udkast til forretningsorden af ledelsen. Der var ingen yderligere spørgsmål.   

  

3. Valg af bestyrelsesformand/næstformand. Formanden blev Pernille Avlastenok og næstformand Stoil  

Zaylov. Mødetidspunktet på kommende møder blev fastsat til kl. 18:30-21:30  

  

4. Evaluering af Forældremødet den 10.10.2018. Det var et godt oplæg med psykolog.  Der deltog flere end 

tidligere og mødetidspunkt kl. 19-20:30 var godt.   

  

5. Budget 2018 : Godkendt  

  

6. Budget 2019, vi skal sparer 93.000kr.   

  

7. Status i dagplejen  

a. Antal dagplejere vi har 215 dagplejere ansat pr. 1. oktober 2018  

b. Antal Børn vi har gennemsnitlig hele året pr. 1. oktober haft 756 børn indmeldt i Dagplejen.  

  

8. Nyt fra dagplejen  

- Vi har fået ICDP midler, og det videre arbejde. Uddannelsen begynder for det første hold med 15 

deltagere den 23. november 2018. Vi har i alt 15 hold med 15 deltagere som løbende over 1½ år skal 

have ICDP uddannelsen. Uddannelsen tager et ½ år og dagplejeren skal afsted på uddannelsen 1 dag 

om måneden i alt 6 gange. Dagplejerne melder ind, hvornår de gerne vil afsted og midt november vil 

forældrene få at vide gennem dagplejerne, hvornår dagplejeren skal afsted. ICDP (International Child 

Development Programmes) er et internationalt forebyggelsesprogram, som anvendes over hele 

Skandinavien. Centralt for ICDP er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets 

omsorgspersoner, og at forløbet tager udgangspunkt i barnets kulturelt betingede ressourcer. Vi vil 

anvende ICDP som vores fællesnævner i dagplejen.  

  

- Det fremtidige arbejde med de styrkede læreplaner og hele det pædagogiske grundlag, vi 

gennemgår næste gang et udkast for hele det pædagogiske grundlag med de styrkede læreplaner.  

- Persondataloven, vi arbejder videre med at finde kommunikationsløsninger, vi afventer svar fra 

udbuds afdelingen i Randers Kommune.  

- Indkøb af IPad, højstole, ergonomi, ladcykler og motorvogne. o Vi har indkøbt iPad til alle dagplejere 

for på sigt at overholde persondataloven, samt at dagplejeren kan evaluere skriftligt på den. Der vil 

blive udarbejdet retningslinjer for brug af apps på iPad.  



o Ergonomi, vi har opgraderet dagplejernes hjælpemidler for at gøre børnene mest mulig 

selvhjulpen og passe på dagplejerens fysiske arbejdsmiljø.  

o Højstole, fremadrettet vil der blive indkøbt Nomi stole. Og alle højstole undtagen trip trap vil 

blive udskiftet. o Ladcykler, de vil kun blive indkøbt når økonomien tillader det og efter dem 

som bor længst væk fra legestuen.  

o Motorvogne, de vil blive indkøbt i forhold til økonomien med det mål, at alle dagplejere har 

enten en motorvogn eller en ladcykel (til dem som bor længst væk fra legestuen)  

  

  

9. Punkter til næste møde  

–     Vi gennemgår de styrkede læreplaner og det pædagogiske grundlag. Vi udarbejder et udkast - 

 Udkast til forretningsorden, vi udarbejder et udkast  

  

10. Datoer for kommende møder i 2019: 24 januar, 29. april, 27. august, 23. september bestyrelsesvalg  

  

  

  

  

  


