
Februar 2018 

Nyhedsbrev 
Fra forældrebestyrelsen til forældre i dagplejen  

 

Den nye forældrebestyrelse: D. 30 oktober 2017 blev der afholdt det årlige forældremøde på Silkeborg Gymnasium, 

for alle forældre med børn i dagplejen i Silkeborg kommune.  

På forældremødet stillede syv nye medlemmer op til forældrebestyrelsen, alle blev valgt ind hhv. som medlemmer 

og suppleanter. 

Forældrebestyrelsen består af syv bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Hvert medlem har sit eget bevæg 

grundlag for at træde ind i bestyrelsen, men fælles for alle er et ønske om at udbrede kendskabet og den gode 

historie omkring dagplejen i Silkeborg.  

Har du lyst til at se ”forbryder albummet” så kan billeder og kontakt informationer på hvert medlem af bestyrelsen 

findes her: Forældre bestyrelsen i dagplejen.  

På alle bestyrelsesmøder deltager bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, dagplejelederen, to tillidsrepræsentanter og 

en pædagogisk leder. Har du lyst til at læse mere om forældrebestyrelsen kan du finde information på dagplejens 

hjemmeside.  

  

https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen/Ny-hjemmeside/Foraeldrebestyrelse/Foraeldrebestyrelsen/Forldrebestyrelsen-2017-2018-med-foto-ny.pdf?la=da
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen
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Temaer bestyrelsen vil arbejde med i 2018: Bestyrelsen vil komme omkring forskellige temaer hen over året. På 

bestyrelsesmødet d. 16 januar, var vi omkring temaet; Trivsel på Tværs, her kom udviklingskonsulent Eva Nørgaard 

Bak, og fortalte om hvad Trivsel på Tværs er for en størrelse, og hvordan det bliver brugt i dagplejen.  

I løbet af året vil forældrebestyrelsen komme omkring følgende temaer: Kostpolitik i dagplejen, gæstedagpleje, 

dagplejeuddannelsen, læreplansarbejde og legestuer.  

Tema aftner: Forældrebestyrelsen vil i 2018 afholde to temaaftner, hvor du som forældre kan komme og blive lidt 

klogere på to emner, nemlig mediepædagogik og søvn. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 5. april hvor temaet 

er mediepædagogik og d. 30. august hvor temaet er søvn.  

Nærmere information følger. 

Udviklingsdage: I 2017 blev der afholdt 3 udviklingsdage i dagplejen, her var der blandt andet fokus på 

videreuddannelse, arbejdsglæde og trivsel i legestuen, samt førstehjælpskursus. Udviklingsdagene var så stor en 

succes at de ønsker at blive gentaget i 2018, og dette bakker vi i forældrebestyrelsen absolut op omkring.  

Information om udviklingsdagene kommer fra jeres respektive dagplejere. 

Dagplejens hjemmeside: Har du lyst til at vide mere om kostpolitik, trivsel på tværs, hvad du skal gøre ved sygdom  

eller noget helt andet, så tag et kig på dagplejens hjemmeside, her finder du meget nyttig viden, om alt hvad der 

sker i dagplejen Silkeborg. https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-

boernehave/Dagplejen 
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