Referat fra forældrebestyrelsesmøde d. 12. februar 2020
Til stede:
Anne Drejergaard, Brønderslev
Mia V. Hansen, Brønderslev
Celia Andersen, Dronninglund
Louise Hermansen, Asaa
Line Christensen, Klokkerholm
Ane J. Dane, Jerslev
Marianne Fristrup, Hjallerup
Lene Hvilshøj, dagplejer
Karen Rise, dagplejer
Rikke Mørk, dagplejepædagog
Dagsorden:
1. Forældreaften
2. Ny sprogstrategi
3. Kurser7kompetenceudvikling
4. Den pædagogiske hverdag
5. Orientering fra kontoret/områderne
6. Evt.
1. Forslag og ønske om at afholde en forældreaften.
Der er bred enighed i bestyrelsen om at holde en forældreaften/temaaften i løbet af 2020 evt. inden
sommerferien. Temaer som kunne være aktuelle- motorik, sprog, det pædagogiske læringsmiljø.
Vi undersøger sted, økonomi og interne oplægsholdere (talepædagog, børneterapeut)
2. Sprogstrategi
I løbet af foråret startes der på tiltag, kompetenceløft for dagplejerne ift. børns sprogudvikling.
Alle 2årige børn skal fremadrettet sprogvurderes. Formålet er en systematisk og sammenhængende
indsats ift. At udvikle og styrke børnenes sproglige udvikling. Brønderslev kommune har købt
”Rambølls ”program ”sprogtrappen”, som dagplejere og dagplejepædagogerne introduceres i 1. og 2.
april. Sprogtrappen er et redskab som kan understøtte dagplejerne og forældre i at arbejde målrettet med
børns sprogudvikling i hverdagen.
Sprogtrappen er ikke en test, men et sprogpædagogisk redskab som gør det muligt at følge og støtte det
enkelte barns udvikling samt opdage evt. udfordringer tidligt.
Systemet samler data som derpå yderlig kan hjælpe/støtte barnet i overgang til børnehave.
3. Kurser/kompetenceudvikling
Ud over sprog, planlægges der yderlig efteruddannelse for dagplejerne. I uge 11 deltager et hold
dagplejere på kursus i ”arbejdet med præmature børn”( 3 dage), i uge 22 har vi igen et hold afsted 3 dage

på ”den styrkede pædagogiske læreplan” vi har fået et godt samarbejde med Sosu Nord som kan
tilrettelægge kurser efter vores behov og ønsker
4. En snak om dagplejebørnenes hverdag hos dagplejerne- bestyrelsen giver udtryk for, og har
stor tillid til, at de daglige aktiviteter altid har et pædagogisk formål, såvel indendørs som
udendørs. En gåtur med dagplejebørnene skal have et formål og give mening for børnene.
Et pædagogisk perspektiv vil og skal altid tage udgangspunkt i børnenes behov, alder
sammensætning.
Bestyrelsen udtrykker at de ofte savner den daglige formidling/fortælling/information om barnets
dag i dagplejen, det giver forældrene mulighed for at følge med og følge op på de gode oplevelser, en
ny sang, en god leg, en sjov episode mm. Hermed en opfordring til dagplejerne!
5. Orientering fra kontor og områder.
Der er stadig et stort pres på dagplejepladser og der ansættes fortsat. I Hjallerup savnes ligeledes
velegnede lokaler til legestue samt et stort ønske om et gæstehus, vores nye direktør Vibeke Post
Madsen bringer det videre til politikerne, evt. muligheden for at leje et velegnet hus.
Der er igangsat en proces/tanker ift. etablering af en tilsynsenhed, som skal varetage det lovpligtige
tilsyn med alle dagtilbud i Brønderslev kommune. (forvaltning + Jonna)
6. Forældreråd Dronninglund: der planlægges en bondegårdstur for dagplejere og børn.
Forældreråd Brønderslev: forældrerådet afholder ikke dagplejens dag, men der planlægges et andet
arrangement d. 6. maj 2020.
7. Næste møde d. 22. april.

Ref. Jonna Østenkær.

