
                               

Referat fra Forældrebestyrelsesmøde i 

Dagplejen 

Torsdag den 10. januar 2019 

Rådhuset, Tinglev Midt 2 – indgang v/søen 

Kl. 19.00 – 21.00 
  

Dagorden:  
  

Pkt.   Indhold:   

  

1  

  

  

Godkendelse af referat fra den 4. 
oktober 2018  
  

  

  

Godkendt  

  

2  

  

Nyt fra formanden v/ Charlotte  
 

  

Der har ingen henvendelser været.  
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Nyt fra Dagplejen v/ Lene 

 

Dagplejen har 120 dagplejere og 447 børn.  
  

Jacob Svarre Winther er ansat som ny 

dagtilbudschef.  
  

Anja Kay Voigt er ansat som ny 

dagplejekonsulent.   
  

Kostbogen skulle nu være undervejs fra ”Trykken” 
– der har desværre været nogle udfordringer 
undervejs.  
  

Aabenraa Kommune indfører nyt løn og 
økonomisystem som betyder, at administrationen 
i dagplejen skal på kursus.  
  

Dagplejen er optaget af at implementere den nye 

styrkede pædagogiske læreplan og bestyrelsen fik 

udleveret materiale herom.  
  

Dagtilbudsforvaltningen har arrangeret kurser 
for forældrebestyrelser og der var enighed om, 

at bestyrelsen deltog den 27. februar 2019 kl. 
18.00-21.00 på Rådhuset, Skelbækvej 2, 
6200 Aabenraa i lokale 120 i underetagen. 

Lene tilmelder hele bestyrelsen. Husk hurtigt at 
melde afbud til Lene, hvis ikke man kan deltage.  
  

Kursusbeskrivelse:  
Kirsten Birk Olsen afholder  
forældrebestyrelseskurset. Hun er indehaver af 
firmaet Følgeskab, som er specialiseret i at 



Pkt.   Indhold:   

inspirere og understøtte et stærkt og forpligtende 
forældresamarbejde i dagtilbud.   
Forældrebestyrelseskurset har til formål at 

uddanne bestyrelserne i det ansvar og de 
muligheder der er i bestyrelsen. Det gælder de 

lovgivningsmæssige områder, det gælder de  
områder i de styrkede læreplaner der vedrører 
bestyrelsen/forældresamarbejdet og bestyrelsens 

mulighed for at understøtte og udvikle et stærkt 
samarbejde mellem dagtilbud og hjem. 

 
Kurset vil blive rundet af med at de enkelte 

bestyrelser påbegynder at udarbejde et årshjul, 
således at der for hver enkelt bestyrelse ligger en 
arbejdsplan for 2019.   
  

Under kursusforløbet vil forældrenes rolle i 
dagtilbuddet blive rammesat. Der vil være fokus 

på hvordan alle forældre er betydningsfulde for 
alle børn og hvorledes forældre med deres blotte 
tilstedeværelse i dagtilbuddet, er medskabende af 

børnenes læringsmiljø og fællesskab.  
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Betalingsfri-ordning  
 

  

I december måned var der en del medieomtale af 

den betalingsfri-ordning i Dagplejen. Dette har 
resulteret i, at Børne- og Socialministeriet har 

udsendt en skrivelse og de vurderer, at der ikke er 
hjemmel i dagtilbudsloven til, at der kan ske 
tilbagebetaling af egenbetaling eller reduktion af 

egenbetaling til forældre med børn i 
daginstitutioner og dagpleje.   
   

Da Børne- og Socialministeriet vurderer, at 

kommunerne ikke har hjemmel til ordningen med 
betalingsfrie dage i dagplejen, skal ordningen 

ophøre i Aabenraa Kommune.  
  

Den betalingsfri-ordning i dagplejen vil ophøre pr.  
1. april 2019.  
  

Alle forældre vil snarest modtage brev herom fra 
deres dagplejer og brevet vil også blive hængt op 
på dagplejernes opslagstavler. Ligeledes kommer 
det på kommunens- og dagplejens hjemmeside.   
  

KL er i gang med at afdække, hvor udbredt 
ordningen med betalingsfrie dage er i 
kommunerne, og vil i dialog med ministeriet om 
mulighederne for en regulering, der kan lovgøre 
nuværende praksis.  
  

Lene orienterer bestyrelsen hvis der sker ændringer 
i nuværende praksis.  
  

Bestyrelsen fik udleveret forældrebrevet der 

udsendes.   



Pkt.   Indhold:   
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Samtykkeerklæring/plejetidsaftale  
Nyt tiltag  
Foto - Persondataforordning  

På baggrund af persondataforordningen GDPR har 
Dagplejen arbejdet med en ny 
samtykkeerklæring, som skal udfyldes digitalt af 

forældre, før barnet starter i dagpleje. Dette 
skulle gerne gøre, at det kun er én gang man skal 

udfylde ”tilladelser” og man kan altid trække sit 
samtykke tilbage. 

 

Bestyrelsen fik materialet præsenteret og 

gennemlæser nu dette og giver Lene en 

tilbagemelding på mail lrs@aabenraa.dk omkring 

hvorvidt de synes, det er et ”go” eller ”no go”.  

Der var enighed om, at den nye 

samtykkeerklæring også skal udsendes til 

nuværende forældre således, at alt sikkerhed 

omkring persondataforordningen er opdateret for 

alle børn i dagplejen.  
Samtykkeerklæringen vil erstatte plejetidsaftalen.  
 
Lene orienterede om, hvordan det forholder sig 
med billeder:  
Dagplejere må stadig tage billeder af børn, hvis 

forældre har givet tilladelse.  
Billeder må kun opbevares max 30 dage på deres 

devices, herefter skal de slettes.   
De har mulighed for at printe deres billeder, eller 
lægge dem på et USB stik, som efterfølgende skal 
opbevares aflåst f.eks. i en skuffe eller skab. 
Dagplejen tilbyder at afholde udgiften til en lås.  
 
Dagplejere må stadig gerne tage billeder, hvor der 
er flere børn på og videregive til forældre, men 
kun hvis det er situationsbilleder -ikke portræt 
billeder. Forældre skal også her have givet 
tilladelse til, at deres barn fotograferes.  

 
  

Portrætbillede      Situationsbillede     
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Arrangement 2019  
 

 

Der var enighed om, at familiearrangementet 

planlagt til den 16. marts 2019 aflyses på  
baggrund af, at marts måned er  
”gymnastikopvisningsmåneden” I stedet rykkes 

arrangementet til den 5. oktober 2019 kl. 9-11. 
Bestyrelsen ønsker, at forældre denne gang 
tilmelder sig hos dagplejerne. Der udsendes 

snarest et opslag til dagplejernes opslagstavler 
med ”sæt X i kalenderen”. Lene undersøger 

hvorvidt det er muligt, at få Popsi og GuitarKrelle 
til at underholde.    
 

         



Pkt.   Indhold:   
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Informationer fra kontoret i forbindelse 
med afsked af dagplejere ved nedgang 
i børnetal  
 

 

Når der skal reduceres i antal af dagplejere i et 
område pga. faldende børnetal, så udsendes en 
orienterings skrivelse til forældre og i den står 
bl.a. hvordan proceduren er, hvis ens dagplejer 
skal fratræde.    

 
Skrivelsen blev på mødet gennemgået og den 
tilrettes, da den nuværende bestyrelse ønsker 

at få påført dato for, hvornår den påtænke 
opsigelse finder sted, såfremt ingen frivilligt 
ønsker at fratræde. Lene gør bestyrelsen 

opmærksom på, at der ikke kan oplyses navn mm. 
på den påtænkte medarbejder, og at der er en 

høringsperiode, hvor der heller ikke kan oplyses 

noget. 
 

  

Eventuelt 

 

Der blev drøftet emner/forslag til hvad bestyrelsen 
skal arbejde med i 2019:  

• Revidering af forældrefolder  
• Søvnpolitik  

  

• Besøg af dagplejens søvncoaches på et 

bestyrelsesmøde – der fortæller om deres 

arbejde.  
  

BESTYRELSESMØDET DEN 27. FEBRUAR  
2019 AFLYSES DA VI I STEDET DELTAGER I 

KURSUS FOR FORÆLDREBESTYRELSER.  
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER DEN 21. MAJ  
KL. 19.30-21.30  
 

 

 

 

 

  

  

  


