
 
Forældrebestyrelsesmøde den 12. maj 2020. 
 
Tilstede: Olav – Philip – Anne – Ann – Anna – Jytte – Marianne 
  
Fraværende: Anne – Maria - Jonas 
 
Referent: Marianne 

 
 
 

Start-  tidspunkt Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

19.00-19.20 20 min. 1 Valg til forældrebestyrelse. 
Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at afholdelse af valg til 
forældrebestyrelser i 2020 udsættes på grund af corona-epidemien. Valget 
skal være afholdt inden udgangen af september måned. 
Vi afventer udmeldinger ift. størrelse på forsamlinger. Dette afgør hvor vidt vi 
skal re-tænke hvordan vi afvikler forældremødet. 
 
 

Alle 

19.20-19.40 20 min. 2 Valg til frokostordning. 
Da vi i lund har 2 institutioner skal der være valg til frokostordning. 
Bestyrelsen kan ikke længere selv træffe beslutning herom. 
Da der fortsat er forsamlingsforbud over 10 mennesker vi bestyrelsen i stedet 
for en informationsaften udsende en skrivelse her om til alle forældre. 
Fra den 11. juni – 17. juni kan forældre afgive deres stemme. Valgresultatet 
fremlægges i uge 26. 
 

Alle 

19.40-19.50 10 min 3 Datoer for bestyrelsesmøder fremadrettet. 
Næste bestyrelsesmøde er den 30/6. Her sættes dato på augustmødet. På 
augustmødet skal forældremødet planlægges. 
 

Alle 

19.50-20.05 15 min. 4 Opgaver i bestyrelsen til 2020-2021: 
 

Marianne 



 Børns overgange 

 Nyhedsbreve fra forældrebestyrelsen 

20.05-20.15 10min. 5 Økonomi 
Underskud fra 2018-2019 tilstræbes nedbragt væsentlig i 2020.  
Dette er i marts reduceret med 141.000 selvom vi har indregnet 240.000 i 
ekstra corona relaterede udgifter. 
 
 

Marianne 

20.15-20.25 10 min. 6 Nyt fra huset:  

 Joan på Rød har opsagt sin stilling ved udgangen af juni. 
Stillingsannonce er opslået. 

 Ann, - pædagog fra Gul er vendt tilbage fra sin orlov. 

 Der starter studerende på Gul (Nanna) i Lund Børnehus, og på 
Musvitterne (Jasmin) i Børnelunden den 1. juni. 

 Sofie, - pædagog fra Svalerne i Børnelunden går på barsel i uge 23. 
Stillingsannonce er opslået. 

 Ditte, - pædagogmedhjælper ved Solsortene i Børnelunden går på 
barsel i uge 29. 

 Der er tilmeldt ca. 100 børn til sommerpasning fra Brædstrup, Nim, 
Østbirk og Lund. Pt. vides ikke om der pga. corona skal være 
fællespasning eller der bliver pasning udelukkende i egen institution.  

 

Alle 

20.25-20.35 10min. 7 Evt. Alle 

    Vi har i disse tider forespurgt forældrene om ca. tidspunkter for 
aflevering og afhentning og evt. fridag. Den viden har betydet/betyder 
at vi i større grad kan planlægge personalets mødetider og 
udelukkende gøre brug af vikarer hvor behovet er størst. Så vi bruger 
personaletimer hvor de fleste børn er fremmødt. Vi får her placeret 
”varme hænder” på tidspunkter hvor der er mange børn, og undgår at 
sende vikarer hjem fordi børnene er afhentet. 
Vi vil gerne gøre brug af denne viden lidt endnu. Bestyrelsen har nikket 
ja til at vi fortsat laver en forespørgsel til forældrene. 

 Bestyrelsen fortalte, at der i området er stor ros og tillid til 
personalerne, - der er styr på det  

 

 


