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Driftsoptimering  
Farvel til Gjern, Voel, Resenbro og Sorring
Årets første nyhedsbrev bliver desværre et af de mere 
kedelige slags. Børne og Familieafdelingen fik overbevist 
politikkerne om at godkende deres forslag om 
Driftsoptimering af dagtilbud i forbindelse med 
reduktionskataloget sidste år. 

Det betyder at vi siger farvel til  de 4 nævnte områder, da 
disse ikke længere bliver en del af Dagplejen. I samme 
ombæring mister vi også en vores pædagogiske leder.

Vi er i bestyrelsen stadig uforstående over  formålet med 
forslaget, når dagplejerne fremover skal være et appendiks på 
en institution, vil kunne opnå den påståede effekt uden at 
det kommer til at gå ud over det serviceniveau vi kender i 
dag. Omkring hele processen har vi også ønsket os vi var 
blevet  inddraget fra starten. Vi sidder med en fornemmelse 
af at dette forslag ikke skulle være til diskussion og 
alternativer til at opnå den samme effekt ikke har været 
ønsket. 

Vi afventer spændt at se hvordan den nye organisering 
udvikler sig og håber at dagplejen i områderne fortsætter 
uden at forældre og børn bliver påvirket alt for meget. Vi 
hører meget gerne fra forældrene i områderne.

De styrkede læreplaner 

Arbejdet i Dagplejen omkring de styrkede læreplaner er 
afsluttet og materialet er ved at blive udarbejdet og vi glæder 
os til at drøfte den i bestyrelsen. Det er med til at 
underbygge den kvalitet Dagplejen repræsentere. 
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Aula og Dagplejen  

Det var her i januar at vi 
overgik til Aula. Det er rart at 
vi som forældre kun skal skal 
have en platform til at 
håndtere dagpleje, børnehave 
og skole. Læs mere om Aula.

Aula er desværre ikke helt 
tilpasset til at håndtere de 
funktioner der er brug for i 
Dagplejen. Der skulle være på 
vej. Vi håber også at 
forældrene kan komme til at 
kommunikere direkte med 
bestyrelsen. Det vil rykke 
forældresamarbejdet tættere 
på Dagplejen. Indtil da finder 
i os her.

Spørg din dagplejer 

Om hvad og hvordan i skal 
bruge Aula i hverdagen. Aula 
skal ikke erstatte den daglige 
kommunikation, men er rigtig 
god til at dele billeder fra 
dagligdagen og til at give 
generelle beskeder. Det 
vigtige er at få afstemt 
forventningerne til hinanden 
om hvorledes Aula bliver 
brugt hos jeres dagplejer. 

På sigt skal ferie/fri og sygdom 
registrering også komme til at 
fungere i optimalt i Aula. 

DAGPLEJEN 
Forældrebestyrelsens nyhedsbrev nr. 1 2021. 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen/Ny-hjemmeside/Foraeldrebestyrelse/Foraeldrebestyrelsen/Forldrebestyrelsen-2019-2020-ny-med-foto-december-2020-ny.pdf?la=da
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