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Nyhedsbrev 
Fra forældrebestyrelsen til forældre i dagplejen  

 

Forældrebestyrelsens arbejde: Torsdag d. 30. august afholdt den nuværende forældrebestyrelse sidste besty-

relsesmøde, inden der på det store forældremøde mandag d. 29. oktober 2018 vil være valg til næste års besty-

relse. Bestyrelsesmødet drejede sig især om den nye styrkede pædagogiske læreplan og om planlægning af det 

store forældremøde. Du kan læse mere om den nye styrkede pædagogiske læreplan og om dagplejernes ar-

bejde med læreplanstemaerne på næste side.  

Det kommende forældremøde: Mandag d. 29. oktober 2018 inviterer Dagplejen og forældrebestyrelsen alle jer 

forældre til årligt forældremøde, som vil foregå på Silkeborg Gymnasium kl. 19-21.30.  

På mødet kan du blandt andet høre om samt være med til at drøfte kvalitet i legestuen og nogle af de emner, vi i 

forældrebestyrelsen har beskæftiget os med i årets løb. Desuden har du på mødet mulighed for at være med til 

at afgøre, hvilke emner forældrebestyrelsen skal beskæftige sig med i det kommende år, og der vil være valg af 

repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen. Det er altså på dette møde, du som forælder har mulighed for at 

være med til at påvirke dit barns hverdag i dagplejen.  

Forældrebestyrelsen glæder sig til forhåbentligt at se rigtig mange af jer forældre. 
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Afholdelse af udviklingsdage i Dagplejen: En afdækning i foråret 2018 viste, at I forældre i høj grad bakker op 

om, at Dagplejen igen i år kan afholde tre faglige udviklingsdage med fokus på kompetenceudvikling i dagpleje-

gruppen i forhold til de opgaver, dagplejerne står overfor. Udviklingsdagene ligger i år d. 05.10.18 (område 

Nord/Vest), d. 12.10.18 (område Øst) og d. 26.10.18 (område Syd/Midt).  

De faglige temaer på udviklingsdagene vil blandt andet handle om: 

➢ Samarbejdet med pædagogisk, psykologisk rådgivning i Kommunen (PPR) 

➢ Arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan 

➢ Teamsamarbejde 

For rigtig mange af jer forældre er det lykkes at finde en alternativ pasningsmulighed for jeres barn dén dag, 

dagplejerne i netop jeres område skal deltage i den faglige udviklingsdag. I tilfælde af reelt behov for pasning er 

I naturligvis sikret pasningsmulighed i et af de øvrige områder.  

Vi er i forældrebestyrelsen glade for den opbakning, I forældre viser.  

Pædagogiske læreplaner: Dagplejerne i Silkeborg Kommune har siden 2004 arbejdet aktivt med pædagogiske 

læreplaner og læreplanstemaer. De pædagogiske læreplaner understøtter dagplejerne i at skabe et godt, pæda-

gogisk læringsmiljø for og sammen med børnene og er med til at sikre en høj faglighed og en øget refleksion over 

egen praksis blandt dagplejerne. En øget faglighed og kvalitet er med til at sikre børnenes intellektuelle, følelses-

mæssige og sociale udvikling. Den nye styrkede pædagogiske læreplan, som er en del af den nye dagtilbudslov, 

er bygget op om seks læreplanstemaer, som danner baggrund for dagplejernes tilrettelæggelse af hverdagen med 

børnene: 

➢ Alsidig personlig udvikling 

➢ Social udvikling 

➢ Kommunikation og sprog 

➢ Krop, sanser og bevægelse 

➢ Natur, udeliv og science 

➢ Kultur, æstetik og fællesskab 

På det store forældremøde på Silkeborg Gymnasium i oktober sidste år fik vi forældre præsenteret fire af de oven-

stående seks temaer af fire forskellige dagplejere (social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevæ-

gelse samt natur, udeliv og science). På sidste bestyrelsesmøde havde forældrebestyrelsen besøg af to dagplejere, 

som præsenterede de to resterende temaer; alsidig personlig udvikling og kultur, æstetik og fællesskab. 

Gitte Jensen, som er dagplejer i Kjellerup, fortalte om børns alsidige personlige udvikling, at det er vigtigt for alle 

børn at føle, at de dur, som de er. Derfor er Gitte i hverdagen med børnene meget opmærksom på, at børnene 

føler sig værdsat, og at de oplever at blive set og anerkendt – både i det, de er gode til, og i det, de har brug for 

en voksens hjælp til. Desuden er Gitte meget bevidst om øjenkontakten med børnene og om forældresamarbej-

dets betydning for børnenes udvikling.  

Birgitte Stenberg, som er dagplejer i Gødvad, fortalte, at hun i sin dagpleje arbejder med kultur og æstetik gennem 

blandt andet at male og at synge sange, som gerne passer til det, der optager børnegruppen. Derudover arbejder 

hun med kulturelle højtider og dyrker traditioner sammen med børnene. Det er vigtigt for Birgitte at arbejde med 

værdier og sansning, og hun fortalte, at hun og hendes kolleger har stor glæde af læreplanstemaerne til at reflek-

tere over deres hverdag med dagplejebørnene.  
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I forældrebestyrelsen er vi taknemmelige for, at Gitte og Birgitte havde lyst til at bruge en aften på at fortælle os 

om deres erfaringer med brugen af læreplanstemaer i hverdagen med dagplejebørn. Det var tydeligt for bestyrel-

sens medlemmer, at de to dagplejere var meget dedikerede i deres arbejde, og at de i høj grad benyttede sig af 

læreplanstemaerne til at skabe en god og lærerig hverdag for børnene. 

Har du som forælder spørgsmål til de beskrevne eller andre emner, er du meget velkommen til at kontakte besty-

relsens medlemmer.   

På gensyn til det store forældremøde d. 29. oktober!  


