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Referatet bestyrelsesmøde d. 6/5 21 

 

Tilstede: Michael, Monica, Rikke A, Hans Jørgen, Dennis, Rikke L, Randi, Anja, Henrik 
og Anesa  

Afbud: Lonni, Claus og Anne Mette  

 Forberedelse af forældremøde samt debat om hvordan vi kan afholde 
valg, hvis vi ikke kan samle alle på én gang. Mødet skal afholdes inden 
sommerferie og det er noget der skal gøres. Der er besluttet at mødet blive 
afholdt d. 15/06, i uge 24, og der er stadig et par ting der skal undersøges, før 
der bliver besluttet noget i forhold til antal af personale samt forældre. Et 
forslag fra Randi i forhold til sommerfest, der kan muligvis afholdes stuevis i 
form af eftermiddagskaffe, i ugen efter mødet, dvs. i uge 25. Henrik skal 
gennem Task Force i kommunen undersøge, om vi forholder os korrekt til 
opdaterede retningslinjer i forhold til Corona, når invitationer bliver lavet. Når 
der kommer afklaring bliver den skrevet på Aula.  
(Genåbningen 6. maj omfatter: 
Udendørs og indendørs konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige 
formål åbner med coronapas for op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor 
deltagerne i det væsentlige er siddende.) 
 

 Der er lagt op til en større udskiftning i bestyrelsen og om rokering af 
poster - vi får et overblik. Det drejer sig om Hans-Jørgen, Lonni, Claus hvis 
børn stopper. Dennis har også valgt at træde ud af bestyrelsen.  
Tilbage i bestyrelsen som forældrerepræsentanter er; Michael, Monica og 
Rikke. Vi skal finde fire nye medlemmer til bestyrelsen iblandt 
forældregruppen.  

 
 

 Og i forlængelse af det; Hvilke opgaver som bestyrelsen arbejder med 
pt. vil vi gerne holde fast i, og er der nogle der skal sættes på pause 
eller stoppe helt.  

o ”Arbejdet imod lavere børnetal i grupperne” skal vi holde fast i. 
o ”Ny organisering af grupperne i huset” er et omfattende arbejde som 

bliver for stor en opgave og den udgår. 
o ”Mad med pædagogik i” har stadig en høj prioritering i bestyrelsen og 

det vil man gerne fortsætte med. Der er generelt stor opbakning til, at 
vi finder en ny køkkenmedarbejder. Der er et stor savn på dette 
område. 

 
 Tur rundt i huset incl. kontoret v. medarbejderne og Henrik. 

Rikke: Mejserne er kommet ned i børnetal, der er to børn som er flyttet. Til 
gengæld kommer der tre nye i juni måned og der bliver 12 børn på stuen. Det 
går godt hos Myrerne. De kommer kortvarigt op på 14 børn i juni. 
Randi: Sandie er stoppet og Sofie er blevet fastansat hos Brumbasserne. 
Brumbasserne er på 12 og Sneglene er på 13 børn. Sneglene har en 
støttepædagog på 15 timer, som særlig hjælp til et barn. Medarbejderne på 
alle 4 stuer er glade for at forældrene har fået lov til at komme ind ved 
afleveringen og afhentning. Som forældre er det også rart at møde andre 
forældre i garderoben og se hvem der forældre til hvilket barn. 
Alle 4 stuer arbejder med ÅTR der hedder "Lad det Gro". 
Anja: Kogler og Rummepenisser trives godt. Forårslejer trives også godt samt 
nye Skovtrolde. Henrik er med på busture om onsdagen. 
Esben er ny pædagog hos Biller og stuen er i gang med en god udvikling. 
Krudtugler har fået nye børn fra Kastanjestuen. Det går godt. De kan mærke at 
der har været et rigtig godt brobygningsarbejde.  
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 Hvad arbejder personalegruppen med lige nu?  
(Dette punkt nåede vi ikke…) 
 

o Nærzoner eller ej – hvordan skal vores legeplads se ud efter Corona 
o Evalueringskultur – ÅTR – Lige nu arbejdes der med "Lad det Gro" hvor 

der arbejdes med forskellige projekter i både børnehave og vuggestue. 
o En opgradering af vores indsats for børn i udsatte positioner 

Sprogarbejde; nyt screningssystem ”Sprog og Leg” er på vej. 
Vuggestuepædagoger er også kommet med i LæseLegs-projektet, Randi 
og Rikke er med. 

o Vi-følelse og arbejdsfællesskab – resultatet af vores nye APV. Resultatet 
er blevet meget tilfredsstillende. 

o Aula – hvordan går det… 
 

 Overvejelser omkring vores egen lokale genåbning. Kan man finde en 
løsning hvor flere grupper i børnehave kan være sammen? Børn og Personale 
savner hinanden. Det er nogle overvejelser Henrik har, og der kan muligvis 
gøres noget ved det. Forældre bakker op om Henriks overvejelser, og det er op 
til medarbejdere om de er enige i planen. 
 

 Der er taget afsked med fire forældrerepræsentanter i bestyrelsen, og det er 
Hans-Jørgen, Lonni, Claus og Dennis.  
 

 
 

 

 

 


