Nyhedsbrev
Præsentation af ny leder samt af konsulenter.
Jeg hedder Stine (Christine) Lindberg og har været konsulent i dagplejen siden januar 2013 og er
pr. 1.11.2018 blevet leder for hele dagplejen. Jeg fortsætter med at varetage konsulentfunktionen i
Græstedområdet. Jeg træffes bedst via mail: clind@gribskov.dk. I kan også ringe på tlf. nr.
72496796 mellem 8 og 16, fredag til kl. 15.
Der er to andre konsulenter i dagplejen:
Helle Hansen, der er konsulent for Helsinge, Annisse, Ramløse og Vejby
mail: hhans@gribskov.dk, tlf: 72497663
Mette Larsen, der er konsulent for Gilleleje og Blistrup. Mette varertager også tilsynsfunktionen hos
de private passere. Mail: mkola@gribskov.dk, tlf: 72496652.
Vi er så heldige, at vi har en velfungerende dagpleje, som jeg i samarbejde med alle vores
medarbejdere kan fortsætte med at udvikle. Noget af det første vi er gået i gang med er at sørge
for, at alle vores barnevogne og ladcykler er blevet efterset, og vi har sat en proces i gang med at
reparere og udskifte det der trængte.
Effektorienteret ledelse og faglighed på børne og ungeområdet i Gribskov kommune.
Vi laver systematiske målinger på børne og ungeområdet. Helt konkret måler vi på børnenes trivsel
2 gange om året. Deres motoriske udvikling 1 gang om året og deres udvikling i forhold til
temaerne i Den styrkede pædagogiske læreplan samt generel sundhed og trivsel 1 gang om året.
Vi bruger målingerne som et redskab til at vurdere effekten af vores arbejde. Gør vi det godt nok
eller er der noget vi skal justere. I er meget velkomne til at gå i dialog med jeres dagplejere, hvis
der er noget I er nysgerrige på eller kontakte en konsulent eller undertegnede. Der er tidligere på
året sendt information ud til jer alle via Forældreintra.
2019
I 2019 skal vi igen recertificeres af DGI. Det glæder vi os til. Et af vores fokuspunkter i denne
proces er at skabe en sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan
Vi har i mange år arbejdet med pædagogiske læreplaner, men i sommeren 2018 i forbindelse med
en revidering af Dagtilbudsloven fik vi Den styrkede pædagogiske læreplan. Som navnet indikerer
er den en styrkelse/en opgradering af den eksisterende pædagogiske læreplan. Vi er så småt
begyndt at kigge på indholdet af denne og sætter rigtigt i gang i januar 2019. Vi har heldigvis god
tid til at arbejde med dette og I vil løbende høre om dette arbejde. Vores forældrebestyrelse vil
også løbende være involveret i dette arbejde.
Dagplejens forældrebestyrelse
Der blev på forældremødet i september valgt en ny bestyrelse. Line Jacobsen Peronard blev
formand og vi har allerede holdt et par bestyrelsesmøder. I kan se kontaktoplysninger på alle
bestyrelsesmedlemmer på vores Forældreintra.
Forældreintra
Jeg vil kraftigt opfordre alle forældre til at bruge vores Forældreintra. Det er her vi sender
nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og det er også her, at dagplejerne lægger billeder af
jeres børn ud. I kan tilgå Forældreintra via www.gribskov.inst.dk eller via KMD´s intra app. Jeres
dagplejer kan oplyse jer om jeres brugernavn eller I kan bruge jeres NemId.
Dagplejens gæstehus
Byrådet besluttede i juni 2018 at vi, som en del af budgetbesparelserne, skal lukke vores
gæstehus i Helsinge til april 2019. Vi er på nuværende tidspunkt i dialog med centerchefen for
Børn og Unge og dagplejernes faglige organisation for at finde en ny løsning i forhold at tilbyde en
god og fornuftig pasning af børnene, når jeres faste dagplejer er fraværrende. Vores
opmærksomhedspunkter i denne nye løsning er, at sikre stabilitet og tryghed for både jer som
forældre og ikke mindst for jeres børn. Samtidig har vi også fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø
for vores dagplejere. Når vi har en færdig løsning klar, vil I blive præsenteret for denne. Den
løsning vi tiltænker er afprøvet i andre kommuner med stor tilfredshed.

Mange hilsner
Stine Lindberg
Leder af Gribskov dagpleje

