
                              

Referat forældrebestyrelsesmøde 

onsdag den 15. august 2018 

Dagplejen, Tinglev Midt 2 – indgang v/søen 

Kl. 19.30 – 21.30 
 

 

Pkt. 
 

Indhold:  
 

1 

 

Godkendelse af referat fra den 11. april 2018 

 

 

Godkendt 

 

2 

 

Orientering fra formanden 

v/ Charlotte Sjørslev Jensen 

 

 

 

Der har ingen henvendelser været. 

 

3 

 

Orientering om Dagplejen 

v/dagplejeleder Lene Reese og pædagogisk 

leder Anette Bendix Søjberg 

 

 

  

 

125 dagplejere og 469 børn indmeldt i 

dagplejen. 

 

Lene orienterede om dagplejens 

økonomi. 

 

Lene fremlage høringsmateriale og dette 

blev uddelt til deltager på aftenens 

møde: 

Invitation til høring 

Børne-og Uddannelsesudvalget har sendt 

oplæg til en opdateret udgave af Sund 

Opvækst – Aabenraa Kommunes børne-, 

familie- og ungepolitik – i høring. 

Forældrebestyrelsen ønsker at indgive et 

høringssvar. Senest den 22. august 

bedes I indsende jeres bemærkninger til 

formand Charlotte på 

monti_cn@hotmail.dk så udfærdiger 

Charlotte et svar, som skal indsendes 

senest den 31. august 2018. 

Materialet vi har fået er vedhæftet som 

bilag til dette referat. 

 

Sascha, dagplejens administrative 

medarbejder, går på barsel i december 

og barselsvikar ansættes. 

 

Dagplejen arbejder med den nye 

dagtilbudslov som trådte i kraft 1. juli 

2018 – Lene orienterede om denne. 
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Pkt. 
 

Indhold:  
 

 

 

4 

 

 

 

Status og gennemgang af dagplejens 

kostpjece/kostpolitik til Dagplejen  

v/arbejdsgruppen – Charlotte, Pia, Anna, Betsy 

og Anette og Lene 

 

 

Arbejdsgruppen har gjort en stor indsats 

og fået lavet noget rigtig godt omkring 
kost og måltider  Dette var vi alle enige 

om!  

Vi gennemgik det fremlagte. Deltagere 

på aftenens møde fik hver et UDKAST/ 

eksemplar med hjem til gennemgang og 

rettelser, tilføjelser nye idéer skal sendes  

til arbejdsgruppen senest den 22. august 

2018 dette til Anette abni@aabenraa.dk 

 

Det er aftalt: 

Alle nye børn får et eksemplar til 

kontaktmøde.  

Alle nuværende børn får et eksemplar. 

Alle dagplejere får et eksemplar.  

Alle konsulenter får et eksemplar 

Alle nye dagplejere får et eksemplar. 

Og den kommer på dagplejens 

hjemmeside.  

 

Vi trykker 2000 stk. 

 

Den evalueres hvert andet år i 

forældrebestyrelsen og dagplejens lokale 

MED-Udvalg. 

 

 

5 

 

 

 

 

Status på forældrearrangement og 

generalforsamling den 8. september 2018. 

Herunder kommende valgperiode – genvalg 

mm. 

 

 

Der er ikke indkommet mange 

tilmeldinger. Vi sender en reminder ud. 

 

Husk bestyrelsen skal også tilmelde sig. 

Vi – bestyrelsen - mødes i Kliplev hallen 

kl. 8.00 og gør klar, arrangementet 

starter kl. 9.00 – der vil været et 

rundstykke at starte ud på. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer der er på 
valg ønsker genvalg  Så vi skal have 

valgt 3 suppleanter til arrangementet.  

 

Forplejning: frugt, grøntsager, sandwich 

og kyllingepølsehorn. vand og kaffe og 

te. 

 

 

    

  6 

 

 

 

 

Eventuelt 
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