
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. januar 2021 
 
Tilstede (Webex): 

Tim, Rikke, Rikke (personale), Charlotte, Brian, Jukas og Anders (sekr. og referent) 
 
Fraværende: 

Nicoline 
 

• Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen 

 Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden. 
 
• Valg af formand og næstformand 

 Rikke og Jukas kandiderer begge til formandsposten. 
 Afstemning: Jukas 5 stemmer. Rikke 1. 
 Jukas er formand. 

 Rikke melder sig til næstformandsposten.  
 Valgt med akklamation. 
 
• Hvem er på valg næste år? 

 Pga. af tidligere bestyrelsesmedlemmers udtræden før tid m.m., er der kommet rod 
 i valgperioder. Bestyrelsen beslutter derfor, at følgende er på valg for 2022: 
 Charlotte, Tim og Rikke. 
 
• Hvordan bliver vi et større aktiv som bestyrelse i 2021? (Tim) 

 Drøftelse tog flere retninger. Brainstorm er noteret i overskrifter. 
 Bestyrelsen deltage i forældremøder. Oplæg på forældremøder af pædagoger
 der tager relevante emner op, fx håndtering af diverse problematikker med sit barn. 
 Forældremøder evt. ændre form fra 3 afdelingsvise til fælles? 

 Spørgeskema til forældre for at få bud på, hvad der fylder. 
 Kombinere arbejdsfredag med pædagogiske oplæg. 
 Kombinere arbejdsfredag med kort forældremøde. 
 Familiecoach lave oplæg – man er ikke "forkert", hvis man har brug for vejledning. 

 Pædagogerne vil også meget gerne give råd og vejledning i det daglige. Forældre 
 opfordres til at lave aftale med en pædagog, hvis der er ønske om vejledning. 
 For at ideer generelt bliver til virkelighed, opfordres bestyrelsen til at være konkrete 
 i beskrivelser af forslag, så hjælper det Anders med at tage konkrete initiativer vide

 re. Forslag om at bestyrelsen laver arbejdsgruppemøder desangående. 
  
• Status på Coronasituationen (Anders) 

 Nuværende restriktioner gælder frem til 7. februar. 

 Ca. halvdelen af forældrene i børnehaven har fulgt Børne- og undervisnings
 ministerens (Børnegårdens) opfordring til at holde barnet hjemme hvis muligt. 
 Det er relativt få i vuggestuen, der har haft samme mulighed. 



 

 

Side2/2 

 Personalet er meget glade for opbakningen fra forældre, der har mulighed for 

 at passe eget barn. 
 
 Indtil videre er det vurderet at det er forsvarligt at forældre kommer ind i institutio
 nen. 

 Såfremt der vil opstå forsamling/kø, hvor afstand ikke kan overholdes, vil Anders 
 vurdere på hvilke tiltag, der indføres. 
  
• Blå futter ved indgangen  

 Oplevelse af at der er våde futter sammen med tørre futter. 
 Der er desværre nogen, der kommer brugte i den forkerte spand. 
 Til ødelagte futter opsættes en ekstra spand. 
 Forslag om at indføre "Crocs". Opbevaring og udgift ikke prioritet pt. 

 
• Evt. 

 Forslag om virtuelle hilsener fra personalet, fx med konkrete forslag om lege og ak
 tiviteter til børn der er passes hjemme. 

 Anders viderebringer input om videohilsener. 
 Aktuelt er personalet i gang med at lave "ugens historielæsning", som sendes ud i 
 Tabulex. 
  

 


