
  

     

Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 2. februar 2021 

Mødet blev afholdt via Teams 

 

 

Tilstede: 

Formand Ditlev  

Bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Christina, Julie 

Medarbejderrepræsentanter: Karen, Bodil 

Dagplejeleder Lene 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen v. Ditlev  

2. Status på Dagplejen v. Lene  

3. Aula i Dagplejen - hvordan og hvad skal vi kommunikere på Aula 

4. Aula og forældrebestyrelsen - hvilke muligheder har vi for at bruge Aula til at kommunikere med 

forældrene 

5. Status på Den styrkede læreplan v. Lene  

6. Status på Driftsoptimering af dagtilbud (Samlet organisering af dagpleje i Resenbro, Gjern, Voel 

og Sorring og daginstitution Søhøjlandet) 

7. Tilbagemelding om Covid-19 undersøgelse foretaget i dec. 2020 

8. Evt. 

 

 

Pkt. 1 

Ditlev bød velkommen 

 

Pkt. 2 

Status fra Lene: 

Antal børn i dagpleje i gennemsnit i 2020: 903 

Antal dagplejere i gennemsnit i 2020: 274 

En belægningsgrad på ca. 3,4 barn pr. dagplejer 

 

Budget 2020 er endnu ikke helt klar til gennemgang, der mangler et par justeringer, men det 

fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,7 % dette på grund af 

IT-udstyr, der er bestilt, men ikke leveret og betalt (restordre pga. covid-19). Lønudgifter til ledelsen har 

ikke været som forventet, da man i perioder ikke har haft udgiften. Gæstehus har været lukket siden 

april 2020, mindre udbetalt kørselsgodtgørelse end forventet, ingen udgifter til arrangementer, møder 

mm. Mindre forbruget overføres til budget 2021. 

På næste bestyrelsesmøde fremlægges budget 2020 og budget 2021. 

 

 

 

 

 



  

 

Vi har ansat ny pædagogisk leder pr. 1. marts 2021. Lisa Marckstrøm Jensen. Hun kommer fra en stilling 

som dagplejekonsulent i Herning Kommune. 

 

Vi arbejder pt. med rekrutterings strategi i forhold til ansættelse af nye dagplejere, dette gøres sammen 

med kommunikationsmedarbejdere i dagtilbudsforvaltningen.  

 

Covid-19 

Vi følger ”Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse 

af smittespredning af COVID-19”. De kan ses på: uvm.dk 

Dagplejerne kan desværre stadig ikke mødes i legestuer ej heller to og to. Det påvirker deres 

arbejdsmiljø samt arbejdsfællesskabet omkring pædagogisk sparring mm. 

De pædagogiske ledere har ugentligt kontakt med deres dagplejere og der føres stadig tilsyn mm. 

Dagplejerne får et engangsbeløb på kr. 1050 pga. de nye skærpede retningslinjer, som de er underlagt 

siden årsskiftet. Aftalen er indgået med FOA. 

Kviktest i dagtilbud. Det har i uge 4 været muligt at få lavet en kviktest på sit arbejde, hvis man arbejder 

i en daginstitution. På dagplejens områder har man valgt, at der har været udvidet åbningstid i ét 

kviktest center, så dagplejerne har kunne nå det efter arbejdstid. Lige pt. er der lukket for kviktest pga., 

at der skiftes leverandør.  

Dagplejerne skal fortsat gøre rent én gang dagligt, ud fra retningslinjerne, som findes på: uvm.dk 

 

IT 

Vi arbejder hårdt på at få etableret support til dagplejernes iPad, samt at de får mulighed for at tilgå et 

virtuelt rum, f.eks. Teams eller andet, dette også i forhold til, at de ikke kan mødes pga. Covid-19. 

Licenser dertil samt overgang til kommunens IT-support er en større proces, end forventet. Vi har bestilt 

en del nyt IT udstyr, da der er mange gamle iPads i omløb, og vi er ved at udarbejde en procedure for 

udskiftning af IT-udstyr, så der hvert år skiftes et antal, således alle ikke skal skiftes på én gang. 

 

 

Pkt. 3 og 4 

Vi have en generel drøftelse af Aula og alle efterspurgte information til forældre. Jonas Lund Nissen, der 

er Aula-superbruger og support i Dagtilbud, deltog i mødet og svarede på spørgsmål. Vi skal hurtigst 

muligt have udarbejdet information til forældre, som udsendes via Aula. Ditlev vil i kommende 

nyhedsbrev skrive om, hvilke muligheder bestyrelsen har på Aula i forhold til kommunikation med 

forældre samt hvor referater fra møder mm. findes. Desværre er der ikke mange muligheder, da Aula 

ikke er ”skabt” til en organisation som Dagplejen er, derfor oplever vi desværre mange forhindringer.  

 

 

Pkt. 5 

Lene fortalte om Dagplejens styrkede pædagogiske læreplan, hvor den skriftlige del er gået ind i den 

afsluttende fase, hvor den nu er sendt til ”Layout” og inden den er helt færdig, kommer den til 

gennemsyn og drøftelse i forældrebestyrelsen. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Pkt. 6 

Lene gav status på projektet ”Samlet organisering af dagpleje i Resenbro, Sorring, Gjern og Voel og 

daginstitution Søhøjlandet”. Dagplejen overdrager områderne til Søhøjlandet den 1. april 2021. Der er 

mange administrative opgaver forbundet hermed. Der har været afholdt møde med Styregruppen og 

dagplejerne i de berørte områder den 21. januar 2021, hvor der var orientering, og der kunne stilles 

spørgsmål. Samme mødeform blev afholdt den 28. januar 2021 i forhold til de pædagogiske ledere. Én af 

de nuværende pædagogiske ledere skal ”følge med” til Søhøjlandet og der afholdes 

ansættelsessamtale den 11. februar 2021 og Ditlev deltager fra forældrebestyrelsen. 

 

 

Pkt. 7 

Lene gav tilbagemelding om undersøgelsen fra december 2020 ”Oplevelser i dagplejen i en Covid-19 tid” 

undersøgelsen blev udsendt til alle forældre, dagplejere og pædagogiske ledere. Desværre har 

undersøgelsen en lav svarprocent: Forældre 9,12%, dagplejere 39,9%, pædagogiske ledere 54,5 %.  

Processen fremadrettet: 

o Undersøgelsen præsenteres for Børn & Ungeudvalget i februar 2021 

o Børnehuse, institutioner og dagplejen arbejder videre med lokale rapporter og fælles rapport - 

inddragelse af bestyrelser og medarbejdere. 

o Er der pointer, som kalder på, at man fortsætter eller afvikler praksis efter Covid-19? 

o Der følges op om et års tid 2022 – hvad er der sket siden sidst, gode erfaringer, m.m. 

 

 

Pkt. 8 - EVT. 

Ikke noget til punktet 

 

 

 

Referenter 

Lene og Bodil 

 

 

 

 

 

 

 


