
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
Søvej 1  8600 Silkeborg 
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www.silkeborgkommune.dk 

 
Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen 

d. 22.05.19 kl. 19.00-21.30 
 
Mødeleder: Formand Kirstine Svensen 
 
Deltagere: 
Kirstine Svensen, Pernille Josefsen, Ditlev Baun, Maiken Kristiansen, Ingrid Frederiksen, Karen 
Munk Andersen (TR,) Pernille Ege Nielsen (dagplejeleder) og Bodil Lauge Jakobsen (pædagogisk 
leder). 
 
Afbud fra:  Sara De Reybekill, Miguel Huusmann- Sørensen, Marianne Thomsen, Vita Valbjørn 
Christiansen (TR) og Kamilla Schmidt (Kamilla udtræder af bestyrelsen) 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst v. formand Kirstine og dagplejeleder Pernille 

 
 Kirstine byder velkommen til møde nummer tre 
 Kamilla har valgt at træde ud af bestyrelsen 
 Ingrid træder ind som ordinært medlem i bestyrelsen 

 
 
2. Orienteringspunkter v. Pernille 

 
 I dagplejen skal der implementeres et nyt kommunikationssystem.  

I løbet af juni måned vil alle forældre modtage et informationsbrev omkring det nye 
system – samt loginoplysninger. Dagplejegruppen er blevet orienteret og i gang med 
at logge sig på. I systemet kan forældre og dagplejere kommunikere direkte og 
dagplejekontoret kan ligeledes sende informationer direkte til forældregruppen. 
 

 Status mad og måltidspolitikken.  
Pernille orienterede om at der er nedsat en arbejdsgruppe, som nu er i gang med at 
kvalificere det 1. oplæg til mad og måltidspolitikken. Oplæg vil blive fremlagt for 
forældrebestyrelsen på møde i september 2019. Politikken skal henvende sig til både 
forældre og dagplejere. Den forventes færdig i oktober og kommer digitalt på 
hjemmesiden. 

 
 Nyansat pædagogisk leder  

Tina Lund Møller er ansat pr. 01.05.19. Hun arbejder i team Nord/ Vest. 
 

03. juni 2019 



 
 

 

 

Side 2 

 
 Rekruttering 

Vi er udfordret på at rekruttere dagplejere i nogle områder, og forsøger os med lidt 
forskellige tiltag. Vi modtager gerne forslag til hvordan vi kan tiltrække nye dagplejere. 
Pernille fremviser en film vi har lavet omkring dagplejejobbet, som skal inspirere 
potentielle ansøgere. Link til filmen sendes ud i næste nyhedsbrev til forældrene. 
 

 Postkort 
I dagplejen har vi udarbejdet et postkort, som udleveres til forældre på 
forbesøg/kontaktmøder. Det har til formål at gøre reklame og give information 
omkring vores hjemmeside i dagplejen, til nye forældre. 
Forældrebestyrelsen ønsker at udbygge postkortet ved at gøre opmærksom på at 
forældre i dagplejen også kan hente hjælp og sparring fra en pædagogisk leder i 
dagplejen. Maiken fremsender forslag til ledelsen omkring en kvalificering af 
postkortet.  
Vi undersøger om vi kan have postkortet liggende på biblioteket og hos jordemødre, 
for at gøre reklame for dagplejen. 
 

3. Status Trivsel på Tværs v. Kirstine og Pernille 
Kirstine har udsendt en mail til forældrebestyrelsen. Kirstine er ansat i et vikariat i 
Børne & Familieafdelingen og arbejder med evaluering af TPT. 
Vi ser en film omkring TPT, som ligger på kommunens hjemmeside. Link til filmen 
sendes med nyhedsbrevet til forældre. Vi drøfter at det stadig er relevant at sikre 
formidling til forældre omkring TPT – og vi drøfter baggrunden bag redskabet. Det er 
et pædagogisk redskab, der sikrer et systematisk fokus på alle børns trivsel - og 
benyttes i alle dagtilbud i kommunen. 
 

4. TEMA: Den styrkede pædagogiske læreplan 
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. 

 
 Der sker læring i alle hverdagsrutiner 
 Legen har en værdi i sig selv 
 Det at være barn har en værdi i sig selv 
 Dagplejeren 
 Læringsmiljø - hvordan har dagplejeren indrettet sit miljø. 
 Hvordan inviteres børnene til leg? 

 



 
 

 

 

Side 3 

Vi skal arbejde med følgende temaer i alle dagtilbud i 2019-2020: 
Tema 1:   Lege læringsmiljøer/børnefællesskaber 
Tema 2:  Børnesyn/dannelse /børneperspektiv  
Tema 3:  Det åbne dagtilbud/forældresamarbejde 
 
Alle dagplejere laver nye profiler, der kan ses på hjemmesiden, efter d. 01.09.19. 
 
 

 
5. TEMA: Forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 

Hvad ser vi forældre som kvalitet i dagplejen? 
Udsættes til september mødet. 
 

 
6. Skal der afholdes et fyraftensmøde for forældre i efteråret? 

Det besluttes at vi ikke afholder et fyraftensmøde for forældre i efteråret. 
Forældremødet i oktober 2019. Vi drøfter indhold. 
Det besluttes at mad og måltidspolitikken skal fremlægges og være det store tema. Evt. oplæg 
ud fra temaerne i politikken. Nærmere program udarbejdes på september mødet. Pernille går i 
dialog med eventuelle oplægsholdere. 

 
7. Næste forældrenyhedsbrev – hvornår/indhold? 

 
 Pernille Josefsen sender nyhedsbrev ud 
 Trivsel på tværs - link 
 Rekruttering - link 
 De styrkede læreplaner - link 
 Kryds i kalenderen til forældremødet 
 Den gode historie fra Fårvang 
 Ditlev præsenterer sig som bestyrelsesrepræsentant 

 
 
 
Referent Bodil Lauge Jakobsen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


