
Referat: Forældrebestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020 kl. 19-21 i Lund Børnehus 
 
Tilstede: Philip – Jonas – Anne – Maria Iwers – Anna  
Fraværende: Olav – Christina – Maria – Anne Gadeberg 
Ordstyrer: Jonas 
Referent: Marianne 
 
På grund af afbud er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, og der indkaldes efterfølgende til et Skypemøde med 

punkterne 3 – 4 - 6 
 

Start-   
tidspunkt 

Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

19.00-19.05 5 min. 1 Sidste referat godkendt 
 
 

Alle 

19.05-19.15 10 min. 2 Nyt fra huset 

 Synlig rengøring. Lund Børnehus vil indgå i et lille pilotprojekt ”Synlig 
rengøring” der varer ca. 2 mdr. Det betyder at Karin varetager al 
rengøring i Lund Børnehus i åbningstiden i tidsrummet fra 5.30-13.  Vi 
vil her få rengjort toiletter 2 gange om dagen. 
Pilotprojektet skal være udgiftsneutral, så den ekstra rengøring betyder 
at der vil blive mindre rengøring på kontorer og mødelokaler. 
Udfordringen kan blive hvordan vi får tilrettelagt rengøringen på de 
enkelte grupperum. 

 Fremmøde i sommerpasning: Kort forinden sommerpasningen blev 
der ringet rundt til alle forældre der havde tilmeldt deres børn i 
sommerpasning, for at høre om de fortsat havde brug for 
sommerpasning (nogle forældre er kontaktet 2 gange). 
På trods af dette mødte 20-30 børn ikke frem. Det betyder at vi 
unødvendigt har brugt mellem 90-135 personaletimer om ugen. 
Timer der i stedet kunne have bidraget til en øget normering i 
hverdagen. Det er her forældrene aktivt kan bidrage til en bedre 
normering. Rigtig ærgerligt, da vi alle gerne vil have flere hænder til 
børnene. 

Alle 



 Bygholm Bakker står til ibrugtagning oktober 2021. Indtil videre er der 
ikke udsættelse af denne tidshorisont. Alt forløber planmæssigt. 

 Morgenmad og vask af sengetøj: Fra den 31/8 serveres der 
morgenmad til de tidligste børn fra 6.15-6.30. Forplejningen består af 
havregryn med mælk og alternativer til de yngste vuggestuebørn. 
Forældre til børn der sover inde med bringer selv linned om mandagen, 
og tager det med hjem fredag for at vaske det. Dette gælder ikke børn i 
krybber og barnevogne. 

19.15-19.35 20 min. 3 Evaluering af pædagogiske læreplaner – udsættes til Skype møde Alle 

19.35-20.05 30 min. 4 Bestyrelsesberetning og valg til bestyrelse – drøftes videre på Skype 
møde. 
Valg til bestyrelsen skal være afholdt inden udgangen af september. Det er 
aftalt at indkalde til et møde den 23/9 kl. 19.30-20.30, hvor der aflægges 
bestyrelsesberetning, og afholdes valg til bestyrelsen. Marianne udsender 
indbydelse til alle forældre, og orienterer øvrige medlemmer. Det undersøges 
hvem der stiller op til genvalg. 
Maria og Philip er ikke på valg. Suppleanter ønsker ikke genvalg. Men hvis der 
ikke findes nye vil Anne og Maria gerne tage en tørn mere. 
Forældrerepræsentant til dagplejen vælges på deres forældremøde den 16/9.  
 

Alle 

20.05-20.15 10 min. 5 Økonomi: Sidste budgetopfølgning viser at vi pt. har indhentet 4-500.000 af 
vores underskud. Dette skyldes bl.a. at vi år ikke skal udbetale forventede 
fratrædelsesgodtgørelser, og en del ny personaler har selv betalt deres 
afholdelse af ferie. 

Marianne  

20.15-20.40 25 min. 6 Øget normering: Forslag fremsat af Marianne, og beslutning udsættes til det 
kommende Skype møde. 

Marianne, Jytte, 
alle 

20.40-20.55 10 min. 7 Storbørnsgruppen: Vi har 69 børn til vores kommende storbørnsgruppe. 
WigWam er lejet, men vi afventer muligheden for at benytte Naturhuset på 
Lovbyvej. Vi forventer børnene er ude af huset fra kl. 8.30-15.30. Personale 
der tilknyttes gruppen er fundet. Når vi har afklaret de fysiske rammer 
indkaldes forældre til børn i storbørnsgruppen til et møde. 
  

Jytte 

20.55-21.00 10 min. 8 Evt. 

 Telte: Maria har undersøgt forskellige muligheder. Det ser lovende ud. 
Vi arbejder videre med ansøgning til Nordea Fonden. Marianne 

Maria, alle 



undersøger den eksakte pris, og Anna finder billeder aktiviteter fra vores 
tidligere telte. 

     

 


