
  
 

      

 

Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen 
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19.00-21.30 

Mødet blev afholdt via Teams 
 

Deltagere:  
Forældrebestyrelsesrepræsentanter og suppleanter, pædagogisk leder, TR- repræsentant og 
dagplejeleder 
 
Mødeleder: Formand Ditlev Baun 
Ordstyrer: Dagplejeleder Lene Reese 
Referent: Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen  
 
Dagsorden: 
 
1. Velkommen 
2. Status på Dagplejen 
3. Henvendelser fra forældre/dagplejere 
4. Forældremøde/generalforsamling/valg 
5. Status på ”Samlet organisering af dagpleje i Sorring, Resenbro, Gjern og Voel og en daginstitution” 
6. Status på rekrutteringsstrategi 
7. EVT. 
 
Ad.1 
Ditlev bød velkommen og vi havde to afbud. 
 
Ad.2 
Lene orienterede om, at Dagplejen forinden mødet havde deltaget i temadagen for Børn & Unge 
udvalget, hvor de havde fortalt om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og outdoor i 
børnehøjde. Lene havde deltaget sammen med en dagplejer og de oplevede, at der var interesse og 
anerkendelse for vores arbejde i Dagplejen. 
 
Dagplejens økonomi er i balance. Mindre forbruget fra 2020 er dog reduceret fra ca. 1,7% til ca. 1,2% idet 
man centralt fra har besluttet, at alle skal reguleres for mindre forbrug på kurser og tjenestekørsel i 
2020 sammenlignet med 2019. 
 
Der er udsendt et AULA nyhedsbrev til alle forældre og dagplejere, og vi håber forældre kontakter 
dagplejekontoret, hvis man har behov for hjælp til noget, de vil rigtig gerne hjælpe. Bestyrelsen 
efterspørger om dagplejernes ferie-, fri-, og kursusdage evt. kan lægges ind i AULA, så forældre kan se, 
hvornår deres dagplejer har fri og kan planlægge dermed i god tid. Lene vil undersøge, hvorvidt det er 
en mulighed. 
 



  
Dagplejerne overgår, i forhold til deres iPads, til kommunens ”it-support pakke” og det betyder, at alle 
iPads skal sættes op hertil.  Med dette får alle dagplejere også mulighed for at tilgå Teams og kan holde 
virtuelle møder og dermed få et arbejdsfællesskab med hinanden, som f.eks. i en corona-tid hvor de 
ikke kan mødes. 
 
Dagplejernes uddannelse og kurser har været udsat siden december, vi håber de snart kan afholdes. 
 
142 børn skal passes de tre dage op til påske. 30 dagplejere arbejder. 
I 2020 havde vi 7 dagplejere i arbejde. 
 
Dagplejen har generelt et højt fremmøde af børn 86 – 88 %,  dette kan vi se ud fra de tal vi ugentligt skal 
indsende til dagtilbudsforvaltningen. 
 
De først 1000 dage: 
I finanslovsaftalen for 2019 blev der afsat 1 milliard kroner fra 2019-2022 til børn fra sårbare familiers 
første 1000 dage. Der blev afsat 75 millioner til efteruddannelse af pædagoger, pædagogiske assistenter 
og dagplejere. For os i Silkeborg kan 19 dagplejere komme på kursus, som er et 5 dages kursus. Det 
forventes, at kurset kommer til at foregå i september/oktober 2021. 
 
Der afholdes fyraftensmøde for alle medarbejdere i institutioner og dagplejen om Mentalisering i 
forældresamarbejdet den 23. marts 2021: 
Mødet afholdes virtuelt og Janne Østergaard fra Center for Mentalisering vil holde oplæg om emnet.  
Om sit oplæg skriver Janne: 
”Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. De mentale tilstande er blandt 
andet følelser, tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle, når vi interagerer med hinanden, men vi 
er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. På denne temaaften vil mentaliserings begrebet blive 
introduceret og det vil blive beskrevet, hvordan begrebet kan anvendes i det daglige arbejde med at 
understøtte børns udvikling. Hvorefter vil opmærksomheden samle sig om mentalisering og 
forældresamarbejde, der vil både blive beskrevet, hvordan mentalisering kan anvendes i det daglige møde 
med forældre og hvordan mentaliseringstilgangen kan anvendes når forældresamarbejdet er 
udfordrende”. 
 
Ad 3 
Siden sidste møde i bestyrelsen har der på baggrund af referatet og punktet om Covid-19 undersøgelsen 
været henvendelse fra forælder, der ikke mener at have fået invitation til undersøgelsen. Invitationen 
dertil var udsendt via Tabulex. Vi håber, at sådanne invitationer mm. fremover bliver mere 
synlige/tilgængelige via AULA. 
Der har været henvendelse til bestyrelsen fra en dagplejer med opfordring til, at det var set i en anden 
kommune, at bestyrelsen havde uddelt poser til fastelavn. Bestyrelsen er enige om, at dette vil vi ikke 
gøre. 
Vi drøftede læserbreve, der har været i MJA (Midtjyllands Avis) den sidste tid, hvor Dagplejen har været 
nævnt i forhold til legestuer og pladsmangel i institutionerne. I forhold til hvorfor vi bl.a. har legestuer 
og gerne vil bevare dem er, at i den samlede Børn og Unge politik har man: 
En vision der hedder: Sammen skaber vi det gode børne og ungeliv. 
Et mål der hedder: Vi insisterer på læring i fællesskaber. 
Et af budskaberne er, at ”du bliver klædt på til nutiden og til fremtiden”.  



  
Vi arbejder med robuste og udviklende fællesskaber og tilpasser løbende vores indsatser til 
morgendagens udfordringer.  
Det er i legestuen, at vi i Dagplejen kan tilbyde børnene det større fællesskab. Det er der, at børnene 
øver sig i, at få venskaber på tværs og forbereder sig til det endnu større fællesskab som venter, når de 
skal i børnehave. 
 
Ad 4 
Bestyrelsen har fastsat datoen den 4. maj 2021 til forældremøde og generalforsamling. Men der er tvivl 
om, hvorvidt det bliver muligt at afholde, pga. Covid-19. Der er 800 børn i Dagplejen – og hvis alle 
forældre kommer, som vi håber, -så bliver vi MANGE. Bestyrelsen har meget brug for nye medlemmer 
og suppleanter, da alle på nær formanden/Ditlev, går ud af bestyrelsen, da deres børn går i børnehave. 
Vi afventer udmeldingen, der kommer fra ministeriet omkring genåbning, og tager herefter en 
beslutning efter påske om, hvad vi gør. 
Forslag var bl.a., at valg til bestyrelsen foregik elektronisk i maj og den nye bestyrelse fik mulighed for at 
være med til at planlægge et forældremøde til efteråret med tema og oplægsholder og uden valg. 
 
Ad 5 
Den 1. april 2021 siger vi farvel til børn, forældre og dagplejere i områderne Voel, Resenbro, Sorring og 
Gjern, som overgår til institutionen Søhøjlandet. Dette i forhold til den politiske beslutning om en 
”samlet organisering af dagpleje i udvalgte områder og en daginstitution”. Denne beslutning blev taget 
september 2020 i forbindelse med reduktionskataloget til budget 2021-2022. Der kommer til at være 
deltagelse af forældre fra dagplejen i områderne i Søhøjlandets forældrebestyrelse. 
 
Ad 6 
Vi samarbejder med kommunikationsafdelingen omkring en rekrutteringsstrategi. Børn & Unge 
udvalget efterspørger mere synlighed om jobbet som dagplejer, da vi i områder har svært ved at 
rekruttere nye dagplejere. 
Vi kommer til at blive synlige både på instagram og Facebook under sloganet ”Er du nysgerrig på jobbet 
som dagplejer?” Og bruger man linket, så kommer man direkte ind på vores hjemmeside, hvor vi er i 
gang med at lavet et særligt afsnit (FAQ) om jobbet som dagplejer. Derudover vil vi i foråret optage ny 
film om at være dagplejer og hvis Covid-19 tillader det, vil vi lave nogle ”events”. Vi har også haft møde 
med beskæftigelsesafdeling for at høre, om de kunne være behjælpelige med infomøder og lignende. 
Vores ledige stillinger opslås på kommunens hjemmeside. 
 
Ad 7 
Bestyrelsesmedlem Christina udtræder nu af bestyrelsen, det var hendes sidste møde. Tak for indsatsen 
og samarbejdet. 
 

Rigtig god påske til alle fra forældrebestyrelsen 
 
 


