
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2022 16.30 – 18.30 

 
Tilstede (Webex): 
Brian, Øyvind (næstformand), Jukas (formand), Rasmus og Anders (ref. og leder) 
 

Afbud: 
Tim, Rikke (pers. rep.) (syg) og Kamilla (pers suppl.) (for kort besked) 
 
--------------------------------------------------------------- 

 
1. Økonomi (Kommunens genåbning af budgettet) 
Byrådets nye flertal ønsker at genåbne tidligere vedtagne budget 2022-25. 
Der skal vedtages en procesplan med inddragelse af borgere, forældre og medarbejdere. 

Vi har ingen indikationer på størrelse af besparelser. Det forlyder, at alle områder berøres i 
større eller mindre grad.  
 
2. Coronasituationen lige nu 

Drøftelse af udfordringer med mange personalers sygemeldinger. 
Enighed om at det er imponerende, hvor stor opbakning og forståelse der har været fra 
forældre. 
Anders opfordres til fortsat at sende orienteringer om smitte og personalesituation ud på 

AULA i samme grad. Det er bestyrelsens opfattelse at det brugbart for forældre. 
 
3. Diverse personaleorienteret info 
Mette er ny pædagog ansat på Svaler. 

Pædagog på Mejser genopslås. 
 
Udegruppepædagog genopslås. 
Der er enighed om, at konceptet prioriteres. 

Drøftelse af at der søges efter en person, der har styr på "Natur, Udeliv og Science". 
Stillingsopslag formuleres til at henvende sig til også at kunne tiltrække nogen med spej-
derbaggrund, anden udelivsbaggrund og ikke nødvendigvis en uddannet pædagog. 
Anders sender udkast til opslag rundt i bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen undrer sig over at bålhus ikke benyttes oftere, ligesom uderummet ikke udnyt-
tes i særlig høj grad. 
Anders tager en drøftelse med personalet.   

 
4. Ønske om kritisk gennemgang af de pædagogiske læringsmiljøer i Børnegården 
Anders ønsker en gennemgang med "øjne udefra" for afdække behov for mindre eller 
større justeringer. 

Der har været afholdt indledende møder, men der er endnu ikke en køreplan.  
Der er ikke en decideret deadline. Det vigtige er en grundig proces med involvering af per-
sonale, forældrerep. og børn. 
Der benyttes udelukkende konsulenter fra egen forvaltning, hvorfor der ikke er udgifter for-

bundet med det. 
 
5. Godkendelse af møderække  
Anders sender ud efter mødet. 
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6. Forældrebestyrelsens årshjul  
Udsat til næste møde 
 


