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Fyraftensmøde d. 19. marts – førstehjælp til små børn 
Årets første fyraftensmøde for forældre med børn i dagplejen i 

Silkeborg kommune blev afholdt d. 19 marts. 

50 forældre mødte op for at høre det spændende oplæg Jimmy 

Andersen fra DAPUC kom med.  

Jimmy snakkede både om de mere almindelige sygdomme og de 

sygdomme mange forældre kun har hørt om. Forældrene fik en intro 

til hvilke tegn der skal holes øje med ved de små børn og hvad man 

skal gøre hvis uheldet er ude.  

En stor del af den ros Jimmy modtog efter mødet var hvor visuelt og 

let forståeligt han havde gjort det, så alle kunne få noget med der fra.  

Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tak til Jimmy for at komme og 

gøre os alle sammen klogere, men også en kæmpe tak til alle 

forældre der bakker op om vores fyraftensmøder. 

 

Forældrebestyrelsen Silkeborg 

Maj 2019  

DEN GODE HISTORIE 

HVORDAN KAN DU SOM FORÆLDRE BRUGE EN PÆDAGOGISK LEDER? 

Samarbejdet i dagplejen kan beskrives som et lille trekløver, der består af Forældre og barn, Dagplejer og en 

pædagogisk leder. I Silkeborg kommune er der 12 pædagogiske ledere fordelt på de tre områder, Midt/Syd, Øst og 

Nord/Vest. 

En pædagogisk leders arbejde består blandt andet i at vejlede, støtte, være sparringspartner og føre tilsyn med 

dagplejerne. 

I selve tilsynet er der fokus på mange ting f.eks. faglig kvalitet for børnene med fokus på læring, trivsel og udvikling. Der 

er også fokus på den styrkede læreplan, kompetenceudvikling, kvalitet og trivsel i legestuerne, dagplejens trivsel og 

meget mere.  

Men vidste du at du som forældre også kan bruge den pædagogiske leder som en sparringspartner? 

Den pædagogiske leders arbejde består nemlig også i at styrke forældre samarbejdet og inddragelse af forældre.  

Som forældre kan du altså altid tage kontakt til en pædagogisk leder hvis du har brug for en snak om f.eks. dit 

barns trivsel i dagplejen, ved spørgsmål til overgangen mellem dagpleje og børnehave, eller hvis du har brug for 

at få svar på andre spørgsmål eller sparring der drejer sig om at have dit barn i dagplejen i Silkeborg kommune. 

 

 

Her finder du den pædagogiske leder i dit område, du kan også hilse på dem på side 3 her i nyhedsbrevet. 

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen/Ny-

hjemmeside/Personale-oversigt/1680Dagplejen-personoversigt-002-juni-2018.pdf?la=da  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Først på året gennemførte Silkeborg kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt  

forældre i dagplejen. 565 forældre besvarede undersøgelsen hvilket svare til 58,3% 

Tak til alle jer der har hjulpet os med at blive klogere på hvad i synes om dagplejen i  

Silkeborg kommune. I undersøgelsen indgik også et andet vigtig spørgsmål,  

nemlig hvordan i forældre ønsker at Silkeborg kommune skulle prioritere at bruge de 

ekstra midler der er blevet tildelt, de tre muligheder var: Reducering af lukkedage, Mere pædagogisk personale, 

og Udvidelse af åbningstider. Hele 42,5% af de adspurgte forældre ønskede at midlerne skal bruges til mere 

pædagogisk personale. Reducering af lukkedage 24,4% og udvidelse af åbningstider 33,1%. 

Tilfredshedsundersøgelsen er et rigtig godt redskab, for dagplejen, det giver mulighed for at arbejde 

konstruktivt med de områder hvor forældre med børn i netop dagplejen har ønsker om udvikling. Svarene i 

undersøgelsen er delt op i områder så der netop er mulighed for at se ind i de udfordringer der måtte være i de 

enkelte områder 

Det er så dejligt at se at tilbagemeldingerne er overvejende mellem tilfreds og meget tilfreds. 

Tusind tak fordi i tog jer tid til at svare på undersøgelsen, så vi sammen kan gøre dagplejetilbuddet i Silkeborg 

endnu mere attraktivt.  

 

Mit navn er Pernille Josefsen, jeg har været medlem af bestyrelsen siden det store forældremøde tilbage i 

2017. Det var lidt af et tilfælde min datter endte i dagplejen i Silkeborg kommune. Både min kæreste og 

jeg arbejder meget og i andre byer, vi havde en klar opfattelse af at dagplejen ikke kunne imødekomme 

den fleksibilitet vi havde brug for, hvis hverdagen skulle kunne hænge sammen. Men i dag er jeg lykkelig 

for at den opfattelse var helt forkert. Vi blev tilbudt en plads i dagplejen i Gødvad, vi sagde ja tak, og vi 

har ikke fortrudt det i et sekund. Vi fik en dagplejer hvor kemien mellem hende og vores datter var 

fantastisk fra dag 1, og den udvikling hun har bistået vores datter med lige siden er så fantastisk. At min 

datter har kunnet indgå i et trygt, lærerigt og hjemligt miljø, har betydet mere end jeg forventede. Det er 

en stor del af årsagen til jeg ønskede at træde ind i bestyrelsen, via mit arbejde håber jeg at kunne være 

med til at udbrede budskabet om hvor fantastisk det kan være at have et barn i dagplejen i Silkeborg 

kommune. En anden årsag er at jeg er temmelig nysgerrig og ønskede at blive klogere på hvad dagplejen 

så egentlig er for en størrelse, af samme årsag har jeg siden stået for at forfatte dette nyhedsbrev til alle 

forældre med børn i dagplejen.  

 

Forældre bestyrelsen, Dagplejen Silkeborg kommune 

Søvej 1, 8600 Silkeborg 
 

Vi er på internettet! 
Du finder os på:  

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-
vuggestue-og-boernehave/Dagplejen 
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PORTRÆT AF ET BESTYRELSESMEDLEM  

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE – RESULTATET 

 

  

AFDÆKNING OMKRING UDVIKLINGSDAGE - RESULTATET 

Hvert år er der mulighed for afholdelse af udviklingsdage hvor alle dagplejere i silkeborgkommune deltager i en 

pædagogisk dag, hvor de mødes med alle deres kolleger i området for at få ny viden og udveksle erfaringer. Men 

muligheden er der kun hvis vi forældre bakker op, og det gør vi heldigvis igen i år. 

520 forældre har svaret på afdækningen og 99,6% bakker op om udviklingsdagene. Kun 9,2% svarende til 48 børn 

har pt. brug for alternativ pasning når udviklingsdagene afholdes. Det er så dejligt med den fantastiske opbakning 

der er fra jer, så på dagplejens vegne, tusind tak. 

 



 

Her finder du den pædagogiske leder i dit område, du kan også hilse på dem på side 3 her i nyhedsbrevet.: 

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen/Ny-

hjemmeside/Personale-oversigt/1680Dagplejen-personoversigt-002-juni-2018.pdf?la=da  
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Hils på forældrebestyrelsen for dagplejen i Silkeborg kommune 2019

 

 

 

  

NYHEDSBREV NR. 2 – MAJ 2019                SIDE 3 

Link: 

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-
boernehave/Dagplejen/Ny-hjemmeside/Foraeldrebestyrelse/Foraeldrebestyrelsen/Forldrebestyrelsen-2018-
2019-med-foto-dec.pdf?la=da 
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