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1. Velkommen og præsentation af deltagerne i Dagtilbudsrådet
Præsentationsrunde alle af tilstedeværende.
2.

Møderne i Dagtilbudsrådet fremadrettet
Opsamling fra plenumdialog:
- Gerne mulighed for at kunne følge op på møderne -hvad er der sket siden sidst – særligt
ift. det politiske niveau (eks. tilsyn)
- Godt med formøderne, men gerne mulighed for at få emner/temaer ud i bedre tid, så
det kan drøftes i forældrebestyrelserne inden
- Godt med formøder lige før mødet i Dagtilbudsrådet – altså samme dag
- Foretrækker fysisk fremmøde
- Er 2 timer nok? Evt. udvide på baggrund af emnet
- Mulighed for at udvide eventuel-punktet til at vare længere tid, så aktuelle emner fra formødet kan tages op på mødet
- Vigtigt at høre fra forældrene også, ikke kun fra forvaltningen
- Gerne navneskilte på borde
- Opfølgning på temaer fra tidligere møder – evt. fast punkt ”tilbagemelding/opfølgning
fra sidst”
- Gerne fokus på dialog og ikke så meget information
- Gerne oplæg som udgangspunkt for dialogen
- Dagsorden må meget gerne sendes ud tidligere (evt. 14 dage før)
- Der skal kigges nærmere på planlægningen ift., hvornår møderne ligger i løbet af året og
hvornår fællesmødet med Skolerådet ligger

3. Emner til kommende møder
Opsamling fra plenumdialog:
- Rekruttering og fastholdelse (løn ift. andre omkringliggende kommuner)
- Normering og 70/30
- Drøftelse af vedligeholdelsesbehov - de fysiske rammer (Dagtilbudsstrategi 2)
- Forældresamarbejde – hvordan sikrer vi det gode forældresamarbejde?
- Social balance – tildeling af pladser i pladsanvisningen – fordeling af børn med anden etnisk herkomst i dagtilbuddene
- Erfaringsudveksling på tværs
- Den gode historie om DAP – hvorfor det er så godt – info til forældre
- Tidlig indsats. Hvordan kan man ”brande” tilbuddene fra PPR mere, så forældrene tør
bruge tilbuddene?
- Erfaringer fra corona og hvad har vi taget med os videre
- Opfølgning på de grønne indsatser – tilbagevendende emne
Det blev besluttet at temaet på næste møde i juni er: Normeringer og rekruttering.
4. Eventuelt
Spørgsmål vedr. budgetudtalelser: Formuleringen i budgetcirkulæret er besluttet i Økonomiudvalget. Det er vigtigt at forældrebestyrelsen indsender budgetudtalelser og ønsker. Det
blev tilkendegivet, at det kan være svært at få område- og børnehusledere til at være med til
at indsende budgetudtalelser, og det vil forvaltningen gå videre med og tale med lederne
om. Forslag om at politikkerne genbesøger teksten igen omkring egenfinansiering.
Mødedatoer i 2022 for Dagtilbudsrådet:
• Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 18-20
• Mandag den 14. november 2022 (fællesmøde med Skolerådet) kl. 18-21
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