
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Silkeborg Kommune 
Børne- og Familieafdelingen 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Telefon: +45 89 70 17 27 

 
Søvej 1  8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

 
Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen 

d. 19.09.19 kl. 19.00-21.30 
 
Mødeleder: Formand Kirstine Svensen 
 
Deltagere: 
Kirstine Svensen, Pernille Josefsen, Ditlev Baun, Maiken Kristiansen, Sara Brøndum De Reybekill, 
Karen Munk Andersen (TR,) Pernille Ege Nielsen (dagplejeleder) og Bodil Lauge Jakobsen 
(pædagogisk leder). 
 
Afbud fra:  Ingrid Frederiksen, Miquel Santos Huusmann Sørensen, Vita Valbjørn Christiansen og 
Marianne Thomsen. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst v. formand Kirstine og dagplejeleder Pernille 

 
 Kirstine byder velkommen til møde nummer fire 
 Pernille orienterer om at hun har sagt sin stilling op. 

Bente bliver konstitueret som leder i 3 mdr. der ansættes ny leder pr. 1.01.2020 
 
2. Orienteringspunkter v. Pernille 

 
Proces omkring den styrkede pædagogiske læreplan:  

                        Børn leg og læring. Oplæg fra Søstrene Ringsmose. 
                        Stor inspiration for dagplejerne. 
                        Næste tema bliver barnets dannelse. 

14 workshops i foråret hvor forældrebestyrelsen bliver inddraget i det 
lokale samarbejde. 
En bestyrelsesrepræsentant, sammen med to borgere i lokalområdet 
bringer gode forslag med tilbage til bestyrelsen. 
 
 
Ansættelse ny pædagogisk leder  
Der er ansat ny pædagogiskleder pr. 1.10.2019. 
 
Tabulex – kommunikationssystem: 

 Mange forældre er ikke på endnu. 
 Der sendes ud igen til forældrene. 

19. september 2019 



 
 

 

 

Side 2 

 Der sendes nyhedsbrev og referat fra bestyrelsesmødet ud i Tabulex. 
 

 
Familieiværksætterne: 
Der er ikke mulighed for at et bestyrelsesmedlem deltager i møderne, for 
familieiværksætterne for at fortælle om dagplejen. Vi må ikke være i konkurrence med 
eks. vuggestuerne. Møderne bliver lagt ud lokalt. 
 
Rekruttering af dagplejere: 
For at opretholde pasningsgarantien i kommunen har vi har gjort forskellige tiltag for 
at tiltrække ansøgere, men det er svært at rekruttere dagplejere i nogle områder. Det 
betyder at der bliver oprettet flere vuggestuer. Forslag kan vi evt. besøge seminarierne 
og fortælle om dagplejen. Kan vi fortælle om hvor meget dagplejerne bliver uddannet. 
 

                       Forældretilfredshedsundersøgelsen (opfølgning fra sidst): 
Stor tilfredshed med dagplejen.  
Legestuer og gæsteplejen er det der bliver kommenteret. 
 
Budget 
Sparerunde 
9,9 mil skal spares på børn og unge området 
Pengene skal findes centralt, det er dog ikke helt lykkedes 
Der skal derfor findes penge decentralt på 2,2 mil 
1,2 skal findes på børne og unge området, de 100.00 i dagplejen 
Vi finder pengene på lederløn. Pernilles ophør plus en sen ansættelse af pæd. leder  
Dette er drøftet i bestyrelsen og det er det der peges på   
Vi ser en film der henvender sig til forældre. Link sendes med ud sammen med 
nyhedsbrevet til forældre. Der er lige nu gang i en uddannelsesproces i dagplejen. Alle 
medarbejdere i dagtilbud bliver undervist i den styrkede pædagogiske læreplan over 
de næste 2 år. 
I december 2020 skal alle dagtilbud i kommunen have udarbejdet en læreplan. 
Forældrebestyrelsen vil blive inddraget i processen. 
Pernille giver et kort oplæg til bestyrelsen omkring temaer i den styrkede pædagogiske 
læreplan. 
 

3. TEMA - Mad og måltidspolitikken – 2. oplæg (medsendt som bilag) 
Gruppesnakke og fælles plenum, herunder drøftelse af case 
Der tages noter i grupperne. Bestyrelsen kommer med forslag til ændringer Pernille 
retter til. 
 

4. Opkvalificering af postkort (til nye forældre) 
Den nye bestyrelse arbejder videre med postkortet. 
 
 



 
 

 

 

Side 3 

5. Næste forældrenyhedsbrev – hvornår/indhold? 
Der kommer nyhedsbrev fra forældrebestyrelsen i næste uge. Pernille får stor ros 

 
6. Planlægning af forældremødet d. 28.10.19 – Hvem er på valg 

Miguel, Kristine og Pernille går ud.  
Ditlev, Marianne og Sara på valg 
Sara ønsker genvalg, som ordinærmedlem. 
Ditlev ønsker genvalg, som ordinærmedlem. 
Marianne ønsker genvalg som ordinærmedlem. 
Ingrid stiller ikke op igen 
Der skal vælges 3 ordinære medlemmer 
Der vælges 6 suppleanter 
Alle bestyrelsesmedlemmer giver tilsagn om at komme. 
Der mødes ind 30 min før 
Bente holder Kirstine opdateret om antal forældre der er tilmeldte. 
Frist for tilmeldte den 21.10 
 
Program 
Bente byder velkommen. 
Kirstine beretter fra bestyrelsen. 
Katrine laver oplæg om mad og måltid. 
Der drøftes i grupper bagefter.  
Hvad blev I inspireret af i dette oplæg. 
Hvad tænker I bestyrelsen skal arbejde med næste år. 
 
Indhold i Formandsberetningen: 

 
Mad og måltidspolitikken 
Workshops arbejdet - åben dagtilbud 
Budgetter 
Hvad laver de pædagogiske ledere? 
Det rent organisatorisk. 
En eller to der fortæller hvordan de har oplevet det at sidde i bestyrelsen. 
Opfordring til at bruge forældrebestyrelsen. 
 

 
7. Evt. 

 
 Ansættelse af ny dagplejeleder 
 Fra forældrebestyrelsen vælges Ditlev Baun 

 
Referent Bodil Lauge Jakobsen 
 


