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Dagplejens Forældrebestyrelse og
Dagplejens lokal MED.
Høringssvar til digitaliseringsstrategi
Høringspunkt

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
 at digitaliseringsstrategien, handleplan med
underliggende økonomibilag sendes i høring med frist for
indsendelse af høringssvar den 11. april kl. 8.00
 at der afvikles informationsmøde den 4. april kl. 19.00
 at økonomimodel 3 anbefales, og der søges indarbejdet
800.000 kr. i driftsbudget 2020 og overslagsårene.
 • at endeligt valg af digital enhed foretages i første
halvår af 2020 og kompetencen hertil tillægges
styregruppen bag digitaliseringsstrategien.
BESLUTNING
Administrationens indstillinger godkendt.

Høringsberettiget

Alle dagtilbud og skolers MEDudvalg og bestyrelser.
10. kl. centret, Vestermarkskolen, CKU, Limfjordsskolen og
Aalestrup Realskole får planen tilsendt og kan afgive
høringssvar.

Høringsberettigedes
bemærkninger til strategien

Det er godt:
Fælles Digitaliseringsstrategi for skole – og dagtilbudsafdelingen.
Dagplejen er tænkt med som en del af dagtilbud, således det
største dagtilbud på 0-2 års området ikke overses.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:

Høringsberettigedes
bemærkninger til
handleplanen

Det er godt:
Dagplejen er tænkt med som en del af dagtilbud, således det
største dagtilbud på 0-2 års området ikke overses.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
Vi skal være opmærksomme på, at der kan være behov for, at
justere i handleplanen for dagplejen, alt efter hvad vores I pads
kan.

Høringsberettigedes
bemærkninger til
økonomien

Det er godt:
Dagplejen er tænkt med som en del af dagtilbud, således det
største dagtilbud på 0-2 års området ikke overses.
Det, vil vi foreslå, bliver ændret:
At det tænkes ind, at dagplejen kan udskifte til de devices som
det bliver besluttet Vesthimmerlands kommune indkøber, når
der er I pads der går til, uden det får konsekvenser for den
bevillig der er tiltænkt dagplejen i august 2022. Dette vil
muliggøre prioriteringer af indkøb i budgetterne frem til august
2022.
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Andet

Dagplejen er optaget af, at få en device som kan fungere i
dagplejens hverdagspraksis, således der kan tjekkes børn ind og
ud, tages billeder, optages video, dokumenteres med smttemodeller, udfyldes tilsynsmateriale, sendes arbejdssedler og
kørselssedler ind til kontoret, kommunikeres med forældrene og
dagplejekontoret.
Altid med afsæt i mest tid til kerneopgaven, således uddannelse
og implementering planlægges godt..
Der er behov for, at dagplejen kommer med i den
kommunale support på devisen. De I pads dagplejen har i
dag er vi selv ansvarlige for og det er ikke den optimale løsning.
Vi vil gerne med i fællesskabet omkring IT.
HUSK på, at rigtig mange forældre møder dagplejen som
førstegangsforældre og arbejdet med at få forældre på AULA
er vigtigt og forudsætter vi er godt med fra start.

Høringssvarene sendes senest 11. april kl. 8.00 til Hanne Rishøj på hri@vesthimmerland.dk

