
Referat af bestyrelsesmøde d. 04.11.20  

Sted:  Teams. 

Tilstede: Anne Sofie, Line E, Christine, Anette, Bente og Torben 

Afbud: Line H  

Ordstyrer: Anne Sofie  

Referent: Line Eg. Næste gang (19.01.20) Anette. Derefter Line (Julsøvej) 

 

Orientering fra forældrerådene siden sidst.  

- Frokostmåltid: Generel opbakning fra forældrerådene om bestyrelsens skriv. Nogen 

forældreråd laver et tillægsskriv.  

Hvordan formidles budskabet om at stemme bedst ud til forældrene: Forældreråd hænger 

reminder op på låger mm, skriv sendes fysisk med forældre hjem + lægges op på intra.  

 

Torben undersøger ved forvaltningen, hvorvidt vi bliver i stand til at følge 

stemmeprocenten 

 

- Coronasituation: Overvejende stemning er, at det går godt i institutionerne. Der er mange 

positive ting med at lege ude fx ro til fordybelse i pædagogiske aktiviteter inde på stuerne, 

højere til loftet. 

Kan være bekymring omkring det koldere vejr. Der ses her tiltag om vejledning fra ledelsen 

omkring påklædning.  

 

Stor ros til hvordan personalet og institutionerne omkring håndteret af nedlukning og 

opsporing af smitte.  

 

- Fundraising: Spørgsmål om hvorvidt forældre må bidrage til fx belysning på legeplads. 

Svar: Som udgangspunkt skal beløbet være øremærket og kunne betale et helt produkt.  

– Torben undersøger regler nærmere. 

 

Budgettildeling til dagtilbuddet for 2021 bliver udsendt i november.  

- Budget er gennemgået. Dagtilbuddet sparer ikke penge op. Lægges vægt på at pengene 

skal gå til børnene, herunder personaletimer. 

Valg af næstformand i bestyrelsen  

- Anette Risskov- Skjødt valgt til næstformand.  

Information om Invitation til dialogmødet med Rådmanden d 10.12.20. (digitalt)  

Mødet er bl.a. en orientering om, hvad der foregår i andre dagtilbud. Bente deltager som 

medarbejderrepræsentant. Opfordring til at forældre i bestyrelsen deltager. Tilmelding sendes ud 

senere 



Nyt fra dagtilbuddet  

- Corona: Nye regler fra central hold i kommunen omkring nedlukning pga COVID-19. Her er 

der fokus på ikke at lukke hele huse ned. 

 

- Økonomi: Der vides ikke om der kommer ekstra tilskud til institutionen til 

coronasituationen. Dagtilbudsledere opfordrer til, at bruge de penge der skal til for at 

komme igennem en vinter med corona. Dette kan medføre røde tal i næste budget. 

 

- Vacciner: Afventer pt. Hvorvidt, der kan tilbydes vacciner til alle medarbejdere (vaccine i 

restordre)  

 

- Ny pædagogisk leder på Julsøvej.  Vedtaget at bestyrelsen overlader det til  

forældrerådsmedlemmerne fra Julsøvej at deltage i ansættelsesprocessen.  

 

- Flere af de tiltag som Børn og Unge har for 2020 er blevet skubbet/udsat pga af corona. 

Det bevirker, at der er mange administrative ting ledelsen (pæd ledere og dagtilbudsleder) 

skal have opdateres, gjort færdige inden nytår. 

 

- Dejligt med den store opbakning fra forældrene, til at der afholdes personaledage i 

dagtilbuddet 

 

- Nyt forældreintra (AULA) indføres efter marts 2021: betyder bl.a. at billeder af børn skal 

gemmes ned, da de ellers går tabt – Der vil blive et orienteringsskriv på intra til forældre. 

 

- Bæredygtig affaldssortering fra 1. januar: medfører bl.a. Indkøb af nye affaldsspande.   

 

Den pædagogiske læreplan. 

Bestyrelsen er orienteret om denne. Der kommer en ny udgave til gennemlæsning senere.    

 

Hvad skal på dagsordenen til næste møde d.19.01.20 

- Opfølgning på frokostmåltid – hvordan gik valget. Hvad nu? 

 

- Bestyrelsen må fastlægge principper – hvad er et princip? – Torben gensender materiale 

 

- Kan man udarbejde nogle fremtidige tiltag i forhold til det positive, vi har fået ud af corona 

– fx et idekatalog.  


