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Nyhedsbrev 
Fra forældrebestyrelsen til forældre i dagplejen  

 

Forældrebestyrelsens arbejde: D. 21.03.2018 blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor et af temaerne var arbejdet 

med en opdateret mad- og måltidspolitik i Dagplejen i Silkeborg.  

Vi havde besøg af blogger Cathrine Brandt, som har en professionsbachelor i ernæring og sundhed og derudover 

blandt andet er forfatteren bag bogen ”29 nye venner”. Cathrine Brandt holdt et kort foredrag om små børns 

spisevaner; børns smagsløg skal udvikles og udfordres, da de fra fødslen er ”kodet” til ikke at kunne lide sure og bitre 

fødevarer, men til at holde af smagen af sødt og fedt. Cathrine Brandt kom også ind på fænomenet fødevare-

neofobi, der ofte indtræder hos børn omkring 2 års-alderen - her oplever mange børn en utryghed ved nye 

fødevarer. Forældrebestyrelsen brugte aftenen på at reflektere over og diskutere, hvad der for os forældre er de 

vigtigste elementer i en opdateret mad- og måltidspolitik i Dagplejen. Et stort ønske fra forældrene er, at politikken 

ikke kun skal omhandle selve kosten men derimod hele måltidet; lige fra maden bliver lavet, til atmosfæren, der er, 

når måltidet bliver indtaget. Dagplejen arbejder videre med mad- og måltidspolitikken. 
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Udviklingsdage for alle dagplejere i 2018: Første afdækning angående udviklingsdage for dagplejerne i 2018 er 

gennemført. Der har fra jer forældre været stor opbakning til at gennemføre tre udviklingsdage for dagplejerne igen i 

år, og det vil forældrebestyrelsen gerne takke for. 

Dagplejens hjemmeside: På Dagplejens hjemmeside kan du finde alverdens informationer angående Dagplejen i 

Silkeborg Kommune. Her kan du blandt andet læse om de enkelte dagplejere, rådgivning til forældre i dagplejen, 

gæstedagpleje, kvalitet i dagplejen, Trivsel på tværs, heldagslegestuer og meget mere.  

Forældrebestyrelsen udtrykte i begyndelsen af året et ønske om, at det skulle være lettere for forældrene at finde 

retningslinjer angående sygdom. Som følge heraf er der blevet lavet en FAQ omhandlende de mest gængse 

sygdomme i Dagplejen. Du finder den her: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-

Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen/Ny-hjemmeside/Ny-foraeldre-i-dagplejen/FAQ-sygdomme-

Silkeborg-2018.pdf?la=da.  

I forældrebestyrelsen er der enighed om, at hjemmesiden indeholder mange nyttige informationer til både nye og 

eksisterende forældre, og at den uden tvivl er værd at holde sig opdateret på.  

Her finder du et link til Dagplejens hjemmeside: https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-

familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen. 

 

Vi vil gerne have lov at præsentere os selv… 

Forældrebestyrelsen består af syv repræsentanter og to suppleanter, som alle er forældre til børn i Dagplejen i 

Silkeborg Kommune. Hertil kommer to repræsentanter for dagplejerne, én repræsentant for de pædagogiske ledere 

samt dagplejelederen i Silkeborg Kommune.  

Forældrerepræsentanterne er frivillige bestyrelsesmedlemmer, som har meldt sig til at sidde i forældrebestyrelsen 

ved valget på det store forældremøde i efteråret 2017. 

Som forælder til børn i Dagplejen er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer. Du finder en 

oversigt over os samt kontaktinformationer på hvert medlem på næste side. 

Vi glæder os til at møde jer alle sammen til efteråret, når der inviteres til forældremøde for alle forældre til børn i 

Dagplejen i Silkeborg Kommune. 
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