Referat fra forældrebestyrelsesmøde
i Den kommunale Dagpleje
onsdag den 21. april 2021

Tilstede: Maria Maigaard, Lene Olsen, Lærke Jørgensen, Lisbeth Kristensen, Gitte Boll,
Karina Hjelmager, Trine Bro og Helle Hansen
Afbud: Rikke Markussen, Jannie Petersen og Jette Rasmussen

1. Nyt fra dagplejen:
Pr. 19. april 2021 har vi ansat Lone Storgaard, som ny dagplejer. Lone er i den
første uge af sin ansættelse i en 2-dages praktik hos en erfaren dagplejer.
Lone er indtil 1. oktober 2021 ansat som gæstedagplejer med henblik på derefter at
få faste børn indskrevet løbende.
Vi har haft en del langtidssygemeldinger i dagplejen og for at aflaste de øvrige
dagplejere for gæstebørn, har vi vurderet, at dette var den rigtige løsning.
Vi håber på at kunne sende 1-2 dagplejere afsted på PGU-uddannelse til efterår og
så ansætte yderligere en ny dagplejer, så vi er på forkant med, når vores dagplejere
går på efterløn/pension.
Fra 1. maj 2021 får dagplejen en ekstra dagplejepædagog på deltid. Hun hedder
Malene Enoksen og kommer fra en stilling i M C Holms Børnehus. Malene skal
primært varetage tilsyn i de private ordninger, men også opgaver i dagplejen.
Vi skal i gang med at arbejde med ensrettethed i de forskellige dagtilbud, som
findes i kommunen.
Samtidig skal der arbejdes med overgange fra hjem til dagpleje og fra dagpleje til
børnehave osv.

I starten af maj indkaldes alle dagplejere til undervisning i brug af AULA.

Første personalemøde for dagplejerne blev afholdt onsdag den 7. april 2021.
Arrangementet var med henblik på det sociale, men også en præsentation af Trine
Bro samt de nye legestuegrupper.

Det har været svært for dagplejerne under corona, da de ikke har kolleger, som de
mødes med jævnligt og dermed nemt kan komme til at føle sig alene. Heldigvis har
mange været gode til at bruge personalet på kontoret til en snak, hvis der har været
behov.
Gæstepleje:
Vi har nu 2 gæstedagplejere, hvor børnene skal placeres, hvis de skal i gæstepleje i
tilfælde af sygdom, ferie afspadsering m.v.
Såfremt gæstedagplejerne er fyldt op eller vedkommende selv har ferie m.v.,
placeres børnene som hovedregel i deres legestuegruppe. Kan dette ikke lade sig
gøre, finder vi plads i en af de andre grupper.
Både forældre og børn har taget rigtig godt imod gæsteplejen, som den fungerer nu
efter at Gæstehuset er lukket. Det er altid muligt at komme på besøg inden barnet
skal i gæstepleje, såfremt det er planlagt på forhånd.
Vi gør meget ud af på kontaktmøderne at fortælle om, hvordan gæsteplejen
fungerer, så forældrene ved, hvad de kan forvente, når deres dagplejere skal have
fri eller bliver syg.
2. Corona update
Retningslinjerne fra den 12.04.21 er fortsat gældende.
Der er stadig en ½ time pr. dag til dagplejerne til rengøring.
Dagplejerne må gerne begynde at mødes udenfor i deres have eller på legepladser.
3. Generalforsamling
Afholdes udenfor i Dagplejens Hus tirsdag den 18. maj 2021 fra kl. 19.00 – 20.00.
Dagsorden:
1) Velkommen
2) Formandens beretning
3) Valg til bestyrelse
På valg er Rikke Markussen, Jannie Kayser, Lene Olsen, Lisbeth
Hedegaard og Jette Rasmussen - Lisbeth Hedegaard modtager genvalg
4) Eventuelt
4. Dagplejens synlighed – fortsættelse fra sidst
2/3 af alle 0-3 årige børn i Nykøbing passes i dagplejen.
Vuggestuen og dagplejen er hinandens forudsætninger og ikke hinandens
konkurrenter. Der er et bredt tilbud, som forældrene kan vælge mellem alt efter
deres behov.
Det er vigtigt, at forældrene fortæller ”den gode historie”

På næste forældrebestyrelsesmøde vil vi fortsætte med at drøfte ”synligheden”,
hvor vi bl.a. vil tage fat på de informationer, som er vigtige for forældre, der første
gang skal ud at vælge et tilbud til deres barn.
Det kan være informationer, der skal være at finde på dagplejens hjemmeside,
samt eventuelle fortællinger om, hvordan en daglig dag ser ud hos en dagplejer.
5. Eventuelt
Intet under eventuelt

