
  

     

Referat af forældrebestyrelsesmøde den 25. november 2020 
 
Deltagere: 
Formand Ditlev Baun 
Bestyrelsesmedlemmer: Christina Svenson, Julie Foldager Jensen, Rikke Leegård Hansen 
Tillidsrepræsentant for dagplejerne Karen Munk Andersen, pædagogiskleder Bodil Lauge 
Jakobsen og dagplejeleder Lene Reese 
Gæst: pædagogisk leder Jeannette Sloth Pedersen 
 
Dagsorden: 
Velkomst og præsentation af ny dagplejeleder Lene Reese. 
Lene præsenterede sig selv. Lene kommer fra Aabenraa og har været leder af dagpleje i 
Aabenraa Kommune i 10 år. Lene laver et skriv, der kan komme med i det næste nyhedsbrev 
fra forældrebestyrelsen. 
 
Implementering af kommunikationssystem AULA v. pædagogisk leder Jeannette 
Sloth Pedersen. 
Aula er en kommunikationsplatform mellem dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler. 
Hvor medarbejdere kan skrive sikkert og have en løbende dialog med forældre. Ligesom 
medarbejdere og ledere kan koordinere hverdagen, aftaler eller dele dokumenter mellem 
hinanden. 
Den 11. januar 2021 kommer alle dagtilbud og forældre på AULA. Forældre der i forvejen er på 
AULA, fordi de har skolebørn, kan benytte samme adgang. Alle forældre modtager et 
forældrebrev om, hvordan de kommer på AULA. Brevet bliver oversat til flere sprog. 
Når vi alle er på, så vil kommunikationen fra dagplejekontoret komme til at foregå via AULA. 
Dagplejerne og forældrene i Bryrup har været med i pilotprojektet. Stor tak til dem for deres 
engagement og bidragelse.  
Vi drøftede også billeder i AULA: 
Billeder af børn, der lægges på/delt i Aula, må ligge i en relevante periode. Der kan dog 
gemmes udvalgte billeder, så nye forældre også får mulighed for at se, hvordan det er at være 
barn i en dagpleje. Forældre kan altid bede om, at få billeder af deres barn slettet, hvis de 
ønsker det. 
Lene er i gang med at undersøge, hvordan det forholder sig med Tabulex. 
 
Orienteringspunkter og status v. Lene. 
Vi har i oktober haft indskrevet 896 børn til 270 dagplejere i Dagplejen 
Der er opslået en stilling som pædagogisk leder med ønske om besættelse den 1.2.2021. 
Bestyrelsen har denne gang ikke mulighed for at deltage i samtalerne, ingen kan de 
pågældende datoer. 
Der søges pt. dagplejere i områderne, Balle-Buskelund-Funder-Virklund-Them-Gjessø- 
Hvinningdal-syd og midtby. 
 
Julepasning 
I år har vi 5 dagplejere i arbejde ml. jul og nytår der passer: 
12 børn den 28. dec. 
13 børn den 29. dec. 
15 børn den 30. dec. 
1 barn den 31. dec. 
 
 
 



  

Udlægning af område af dagplejen: 
Det blev tidligere i år, ud fra reduktionskataloget for budget 2021 for Silkeborg Kommune, 
besluttet at den ledelsesmæssige reference for dagplejere i mindre lokalområder overgår til 
daginstitutionen i en prøveperiode for 2 år. Til mødet i dag er der ikke nyt i sagen. 
 
Covid 19 
Smittetrykket er pt. generelt højt i Silkeborg Kommune. Det er blevet muligt, at man lokalt i et 
område, hvor smittetrykket er højt, kan lave en indsats, hvor forældrene anbefales at bruge 
mundbind/visir ved aflevering og afhentning af deres barn. Der vil blive sendt besked ud fra 
dagplejekontoret, hvis dette bliver nødvendigt. 
Der er blandt dagplejere og forældre bekymring ved gæsteplacering af børn fra dagplejere, der 
f.eks. er nærkontakt med en corona smittet. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og det 
er vigtigt, at forældre og dagplejere kontakter den pædagogiske leder i området, hvis der er 
bekymring, spørgsmål mm.  
Rengøring i forhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer er stadig en stor opgave for 
dagplejerne. 
Både medarbejdere og børn i dagtilbud har 14 dages karantæne efter hjemkomst, hvis de har 
været på rejse i et land, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Dette gælder uanset 
negativt svar på test. Den samme praksis er også gældende på skoleområderne 
I år bliver der ikke afholdt julearrangementer med forældre i dagplejen pga. Covid-19. 
Dagplejerne har julehygge hele december i deres dagplejehjem med deres børnegruppe. 
Det er muligt, at flere dagplejere med børn mødes f.eks. på tur. Sundhedsstyrelsen anbefaler, 
at den samlede gruppestørrelse ikke overstiger en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende 
gruppeinddeling i en daginstitution. Det er derfor muligt at 3 dagplejere og op til 15 børn 
mødes. 
Læringssamtale 
Den årlige læringssamtale med sektionsleder John Geil afholdes den 17. december 2020 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan 
Dagplejens fælles styrkede pædagogiske læreplan skal være færdig til januar 2021 og der er 
fuld gang i processen. 
 
Budget 2020 
Budgettet for 2020 bliver brugt og vi forventer at der ikke bliver et mer- eller mindreforbrug. 
Budget 2021 
Næste års budget er på ca. 109 millioner med 900 børn, men dette ændrer sig i forhold til, at 
det reduceres når udlægning af et område iværksættes. 
 
Ny rygepolitik for medarbejdere i Silkeborg Kommune fra 1. april 2021 
Der indfører røgfri arbejdstid. Rygepolitikken betyder, at der bliver røgfri arbejdstid - ligesom 
over halvdelen af Danmarks øvrige kommuner allerede har indført. Den nye rygepolitik skal 
understøtte ønsket om at fremme folkesundheden og medvirke til at nå målet om et røgfrit 
Danmark i 2030. Særligt for Dagplejen - Dagplejehjem er røgfri indendørs hele døgnet. 
Udendørs på de områder hvor børnene opholder sig og færdes i Dagplejens åbningstid.   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Nyt bestyrelses år. 
Der bliver nyvalg til forældrebestyrelsen til april 2021, da der desværre ikke var muligt at få 
valgt en bestyrelse i efteråret 2020, da der ikke kunne afholdes forældremøde og 
generalforsamling pga. covid-19. Der blev forsøgt på en anden måde, men det lykkedes ikke 
at få medlemmer til bestyrelsen.  
 
De kommende bestyrelsesmøder vil indeholde ”AULA som kommunikations platform” som 
tema 
og datoer for bestyrelsesmøder i 2021 er: 
26. januar 2021 - AULA  
16. marts 2021 - Planlægning af forældremøde og generalforsamling  
 
Forældremøde og generalforsamling bliver den 27. april 2021 
 
Ditlev skriver nyhedsbrev i december. 
 
 
Referent 
pædagogiskleder 
Bodil Lauge Jakobsen 
 
 


