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Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen 
d. 28.01.19  

 
 
Deltagere: 
Kirstine Svensen, Pernille Josefsen, Miguel Huusmann-Sørensen, Marianne Thomsen, Ditlev Baun, 
Sara De Reybekill, Vita Valbjørn Christiansen (TR), Karen Munk Andersen (TR), Pernille Ege 
Nielsen(dagplejeleder), Bodil Lauge Jakobsen (pædagogisk leder) 
 
Mødeleder: Formand Kirstine Svensen 
 
Afbud fra:  Lea Nielsen, Maiken Kristiansen, Kamilla R. Schmidt, Ingrid Frederiksen 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst v. formand Kirstine og dagplejeleder Pernille 

 
 Præsentation af ny pædagogisk leder i bestyrelsen Bodil Lauge Jakobsen 
 Punktet kommunikation skydes til næste gang 
 I dag drøfter vi dagplejernes profiler 
 Det vælges nye repræsentanter til bestyrelsen, da tre ordinære medlemmer trækker sig 
 Ditlev og Marianne bliver ordinære bestyrelsesmedlemmer 

 
 

2. Orienterings og drøftelsespunkter fra Kirstine og Pernille, herunder 
 

 Fælles feriepasning 2019  
Dagplejen læner sig op ad institutionerne, så vidt muligt, og har fælles feriepasning i ugerne 
28,29 og 30. I 2018 arbejdede der 20 dagplejere i uge 28, 15 i uge 29 og 14 i uge 30, spredt i 
kommunen. Denne form fungerede godt. Forældrebestyrelsen bakker op om at de 3 uger 
fortsat er lukkeuger, med fælles feriepasning i 2019. Der vil altid tilbydes pasning for de der 
har behov. Der spørges til forældrenes behov i maj måned. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Side 2 

 
 Budget 2019 

Punktet udsættes til næste gang 
 

 Afdækning udviklingsdage 2019 
I 2017 og 2018 er det lykkedes at gennemføre en udviklingsdag for alle dagplejere med stor 
succes. Gennemførelse af en udviklingsdag kræver opbakning fra forældrene. 
Forældrebestyrelsen bakker op om at der igen laves en afdækning hos forældrene omkring 
opbakning til en udviklingsdag i 2019. Vigtigt at der i informationsbrevet formidles ud hvad 
indholdet på dagen skal være og konkrete datoer, så forældrene kan planlægge alternativ 
pasning i god tid. Ønsket er at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan på 
udviklingsdagene i 2019, som skal ligge i november måned. Der udsendes snart en 
afdækning blandt forældregruppen. 
 

 Oplæg - udmøntning af midler i dagplejen  
Ledelsen i dagplejen har fremsendt et oplæg til forældrebestyrelsen, forud for mødet. 
Oplægget er fremsendt på vegne af ledergruppe, TR og MED-udvalg, som alle bakker op 
omkring oplægget. Det foreslås at de midler som politiks er udmøntet til 
dagtilbudsområdet, anvendes til ansættelse af en pædagogisk leder i dagplejen (500.000). 
Herudover anvendes resterende beløb til gæstepleje. Der vil kunne ansættes en 
pædagogisk leder fra 1.maj 2019. 
Med baggrund i drøftelserne på mødet bakker forældrebestyrelsen bakker op om 
forslaget. 
 

 Ny dagtilbudslov – forældrehåndbogen, workshop og møde 
Forældrehåndborgen skal revideres i kommunen. Dels skal der afholdes en workshop for 
forældre d. 05.02.19, hvor Pernille Josefsen Marianne Thomsen, Ditlev Baun deltager som 
forældre. Og dels er der indkaldt til et dialogmøde og arbejdsmøde omkring håndbogen d. 
20.02.19, hvor 4 forældrerepræsentanter deltager. 
 

 Gennemgang af oplæg til temaer for årets møder 
Bestyrelsen godkender de temaer der skal arbejdes med på møderne i 2019, 
herunder bl.a. Kommunikation, Gæstepleje, Mad og måltidspolitik, Trivsel på Tværs,  

 
 Dagplejernes profiler på hjemmesiden 

Kvaliteten af dagplejernes profiler på hjemmesiden drøftes. Hvad vil forældrene gerne 
kunne læse på profilen? Vi drøfter en form med en skabelon, hvor alle dagplejerne skal 
beskrive hvordan de fagligt arbejder ud fra forskellige temaer som f.eks. hverdag, udeliv, 
pædagogiske læreplaner. Profilerne kan være en vigtig profilering af dagplejen som et 
kvalitetsdagtilbud - og en god måde for forældre at søge viden og indsigt omkring de 
dagplejere som er ansat i det område hvor deres barn skal passes. 
Dagplejens ledelse og TR arbejder nu videre med processen omkring profilerne. 

 
 



 
 

 

 

Side 3 

 
3. Mad og måltidspolitikken 

I 2019 skal den nye mad og måltidspolitik gerne færdiggøres. Næstformand Miquel vil give et 
oplæg på næste bestyrelsesmøde og indholdet i politikken skal drøftes mere konkret.  

 
4. Fyraftensmøde d. 19.03.19, nedsættelse af arbejdsgruppe 

        Der nedsættes en arbejdsgruppe til at lave et forslag til indbydelse til fyraftensmødet.  
        Gruppen består af Ditlev, Sara og Pernille og Kirstine og de laver en indbydelse. 
        Temaet for aftenen er ”Førstehjælp for små børn” 
        Vi beder udviklingsafdelingen hjælpe med en digital tilmelding 
 
5. Forældrebestyrelsens nyhedsbrev 

         Pernille Josefsen færdiggør nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for januar/februar måned.  
         Der gives heri reminder om forældretilfredshedsundersøgelsen, og en teaser omkring 
         fyraftensmødet d. 19.03.19. 
 
6. Punkter til evt. 

        Pernille orienterer om den nye databeskyttelsesforordning og hvilke retningslinjer omkring 
        personfølsomme oplysninger skal vi som kommune følge. 
        Dette vil bl.a. forandre nogle forhold omkring den måde vi kommunikerer med forældre på. 
 
        Kirstine forespørger om nogle medlemmer fra forældrebestyrelsen vil i et interview om hvad 
        sundhed er. Miquel, Sara og Pernille deltager. 
 
Afrunding og tak for i aften 
 
 
Referent Bodil Lauge Jakobsen 


