Referat fra forældrebestyrelsesmøde d. 3. februar 2021
Mødet blev holdt on line via Teams
Deltagere:
Anne Drejergaard, Brønderslev
Mia V. Hansen, Brønderslev
Ane J. Dane, Jerslev
Anne Katrine Krushave, Dronninglund
Anne Kristoffersen, Ø. Brønderslev
Michael Ottesen; Stenum
Tina Præsius, dagplejer
Karen Rise, dagplejer
Jannie Hansen, dagplejepædagog
Jonna Østenkær, leder/referent
Dagsorden:
1. Gensidig orientering
2. Igangsatte og fremadrettede pædagogisk tiltag/udvikling
3. Status på Corona
4. evaluering af Den styrkede pædagogiske læreplan
5. Implementering af Aula i dagplejen
6. Input/emner til dagsorden til næste FRO møde.
1. Gensidig orientering
Forældreråd: Der har det sidste år grundet Corona ikke være afholdt fælles aktiviteter eller
arrangementer, flere forældre har dog været kreative, bl.a. gik julemanden rundt til dagplejerne i
Dronninglund, og i nær fremtid bliver der delt fastelavnstønder rundt til dagplejerne i Dronninglund
Kontoret: En tid med fortsat pres på børn i mange områder og dermed også mange nyansættelser, Der
etableres et gæstehus i Hjallerup, der er møde i nær fremtid ift. placering og lokaler. Dagplejerne må
desværre fortsat ikke mødes fysik med kolleger, det er et stort savn og så snart der gives mulighed for
det, åbnes op.
2. Igangsatte pædagogiske tiltag/udvikling
Sprog: Alle dagplejere har i efteråret deltaget i en temaaften om ”sprogtrappen”, og alle børn er nu
blevet sprogvurderet i Sprogtrappen. Et rigtig godt redskab som kommer hele vejen rundt om barnet
såvel sprogligt som kognitivt. I disse dage er flere dagplejegrupper startet op med yderlig et tiltag ift.
sprog. Sprogstart et supergodt sprogmateriale som Biblioteket introducerer for dagplejerne, alle
dagplejere skal i løbet af året arbejde intensivt med dette materiale som løber over 6 uger. Spørg gerne
jeres dagplejer
– de glæder sig!
Kvalid: i løbet af de næste måneder igangsætter vi arbejdet med Kvalid, et evalueringsredskab som vi
fremadrettet skal bruge, materialet er forskningsbaseret og har fokus på styrkelse af kvaliteten i
dagtilbud. Brugen af materialet vil være en dialog mellem dagplejer og dagplejepædagog, og bliver
derved en del af den vejledning og sparring som dagplejepædagogerne udfører ved deres besøg hos
dagplejerne.

Tilsynsenhed: Der er igangsat en proces ift. etablering af en uvildig tilsynsenhed på dagtilbud.
Tilsynsenheden skal fremover varetage og kvalificere det lovpligtige tilsyn på dagtilbud i Brønderslev
kommune, såvel kommunal som privat., med fokus på fælles serviceniveau og høj kvalitet. Materialet er
sendt til høring i Medudvalgene i de tre områder (øst, vest og dagplejen).
Kursus: i uge 6 deltager et hold dagplejere på kursus i ”arbejdet med børn i udsatte positioner” (3 dage),
Kurset afholdes som webinar gennem SOSU Nord.
.
3. Status på Corona
Bestyrelsen giver udtryk for, at informationsniveauet har været fint ift., restriktioner, retningslinjer mm.
Dejligt med ensartet information. Foråret hvor alt var nyt og ”kaotisk”, og med konstante ændringer gav
mange spørgsmål, men i det store hele, så har dagplejerne som har stået i Front under hele pandemien
gjort en kæmpe indsats. Den korte hente/bringe situation med kun 1 voksen fungerer fint og bestyrelsen
opfordrer til den gode dialog med dagplejer om hvordan samarbejdet/kontakten funger bedst, eks.
rammer og tidspunkt for hente/bringe og viden og information om barnets hverdag, så man i fællesskab
finder en god løsning.
Vi har indtil dato været forskånet for smitteramte medarbejdere i dagplejen, så ekstra rengøring, den
gode håndhygiejne, afstand og mundbind gør en forskel. Vi ved dog, at Virus er omkring os, men ved
fælles hjælp så kommer vi forhåbentlig snart på den anden side.
Det forlyder, at der i nær fremtid tilbydes Kviktest til de dagplejere, som ønsker det i arbejdstiden- dette
giver en udfordring. Bestyrelsen er enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at dagplejeren skal medtage
sin børnegruppe til test. Der foreligger endnu ikke en plan for kviktest af dagplejerne, men såfremt jeres
dagplejer tager imod tilbuddet om kviktest 1 gang ugentlig, så opfordres til, at der kan findes fornuftige
individuelle løsninger.
Bestyrelsen vender en problematik omkring den lange periode hvor dagplejerne ikke har gået i legestue
eller haft andre fælles aktiviteter, især for børn som er på vej i børnehave og sikring af den gode
overgang. Børnehaverne er pt. opdelt i faste mindre grupper, hvilket gør overgangen nemmere, og i
børnehaverne er man ligeledes bevidst om, at de kommende børn ikke har erfaringen med at være en del
at et større børnefællesskab- igen er det vigtigt at tage dialogen med børnehaven.
Fortsat opfordres kraftigt til brug af mundbind når jeres børn afleveres/hentes indendørs.
Har man som forældre mulighed for at reducere i åbningstiden er det ligeledes en stor hjælp.
Vær opmærksom på, at holde afstand, og vent til der er fysisk plads ved hente/bringe- så passer vi
alle på hinanden.
4. Evaluering af Den styrkede pædagogiske læreplan (SPL)
SPL er på grund af Corona udsat til 1. marts. Forældrebestyrelsen skal inddrages ift. evalueringen. Vi
indsamler data fra dagplejerne som tages med i evalueringen, og ift. forældrebestyrelsen har vi løbende
på bestyrelsesmøder taget forskellige tematikker op. Evalueringen bliver tilgængelig på hjemmesiden.
5. Implementering af Aula i dagplejen
Aula i dagplejen træder i kraft efter påske, alle forældre vil derved have den samme
kommunikationsplatform fra børnene starter i dagpleje til de går ud af skolen- I hører nærmere herom
når vi nærmer os påske.
6. Input/emner til dagsorden til næste FRO
FLO ønsker at de 3 områdebestyrelser kvalificerer dagsordenen til disse møder og ønsker derfor punkter
til dagsorden- næste møde er d. 13/4 2021. Emner/punkter kan sendes til Anne D. (formand) inden 1/4.
Sidst men ikke mindst en opfordring til områderne Hjallerup, Klokkerholm, Flauenskjold/Agersted og
Asaa- vi mangler bestyrelsesmedlemmer i disse byer.
7. Næste møde d. 14. april. (forhåbentlig fysisk)
Ref. Jonna Østenkær.

God weekend

