
Forældrebestyrelsesmøde den 3. februar 2021 kl. 19-20.30 på Microsoft Teams 
 
Tilstede: Mia, Pernille, Maria, Dan, Michael, Olav, Filip, Anna, Marianne, Jytte, Lisbeth 
Fraværende: Ditte, Martin 
Ordstyrer:  
Referent: Lisbeth 

 
Start-   
tidspunkt 

Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

19.00-19.20 20 min. 1 Godkendelse af lukkedage 2021-2022-2023 
 

Alle 

REFERAT: Forslag fra Nim, Østbirk og Brædstrup er, at vi fortsætter samarbejdet som hidtil med sampasning i lukkeperioderne. Vi må 
have 20 lukkedage som udgangspunkt, men nogle år kan der være lidt flere, afhængig af hvordan helligdagene falder fht weekender.  
Det har fungeret godt de sidste år, og vi sparer rigtig mange personaletimer ved denne løsning, fremfor hvis vi selv har pasningen alene i 
Lund. 

19.20-19.40 20 min. 2 Covid 19 – hvordan går det? 
 

Alle 

REFERAT: Vi har haft to tilfælde, et i hvert hus, af smitte blandt personale i Lund. Der var lidt fodfejl i håndteringen af første tilfælde, men 
de blev rettet til anden gang. Der var kun de enkeltstående smittede, de havde ikke smittet flere på deres gruppe. 
Ellers er der ro på ifht retningslinjerne. Personalet er trygge ved forholdene. Der er i denne uge kommet ud, at mundbind eller visir på 
kræves fra myndighederne. Men vi har nu brugt det i nogle uger, og det respekteres. 
Vi afventer nyt om kviktest til personalet. Der er mobile testcentre på vej fra CareLink, som kører rundet til dagtilbud og tilbyder kviktest. 
Forældre oplever også, at forholdene er trygge, det fungerer godt, sådan som man har indrettet sig med restriktionerne i de to huse. 
Ledelsen har drøftet, at personalet bærer visir til forældresamtalerne. 
Når der modtages nye børn på grupperne gør vi, som vi altid har gjort med forældredeltagelse på grupperne. Der bliver ikke rundvisning i 
hele huset, men kun på barnets egen gruppe. 

19.40-20.00 20 min. 3 Nyhedsbrev fra bestyrelsen ved Maria 
 

Maria/alle 

REFERAT: Maria har lavet forslag til Nyhedsbrev fra Bestyrelsen til den øvrige forældregruppe. Vi går bort fra at have fysiske postkasser til 
henvendelser, derimod sættes bestyrelsesmedlemmernes mailadresser i nyhedsbrevet, så det er ad den vej forældre kan henvende sig. 
Ellers rigtig godt forslag til Nyhedsbrevet 

20.00-20.10 10 min. 4 Nyt fra huset 
- storbørnsgruppen 

 

Jytte/Marianne 



REFERAT:  
Lund Børnehus: 
Der har været opslået en stilling til køkkenet, efter Tina er rejst. Det lykkedes desværre ikke at besætte stillingen, så den er nu genopslået. 
Der er ansættelsessamtaler d 12. februar. 
Dorte, pædagog på Lilla er stoppet i sin ansættelse i Lund. Der var ansættelsessamtaler i uge 2, og vi har ansat Mia, som tidligere har 
været pædagog i vuggestuen i Børnelunden. Hun har i en periode været ansat i et andet dagtilbud, vi er glade for, at hun vender tilbage til 
Lund. 
 
Børnelunden: 
Vuggestuen har desværre startet året med nogle langtidssygemeldinger. Nogle er på vej på arbejde igen, andre vides endnu ikke, hvornår 
de vender tilbage. Der dækkes ind i vid udstrækning af de medhjælpere, der er på deltid, og i denne uge er der startet en pædagogvikar på 
Spætterne. Lisbeth forsøger at holde forældre opdateret om det på Daycare. 
 
Storebørnsgruppen er på fuld tid i Wig Wam og i hytten på Lovbyvej. Dette er kommet i værk pga størrelsen på Storebørnsgruppen, og 
for at minimere, at børnegrupperne blandes ihht. Covid-restriktioner. Vi kan blive der indtil 26. marts. Åbningstiden er udvidet med 15 
minutter for at kunne imødekomme, at der er længere transporttid til hytterne end til Lund Børnehus. Det går rigtig godt begge steder. De to 
grupper fungerer i praksis helt adskilt. Vi får mulighed for at have Naturbussen til rådighed i perioden 1/2 – 30/4 kl.9-14.30. Den kan bruges 
både som turbus og som grupperum. Der er plads til 24 børn i den. 
Planlægningen af Rød Tråd, samarbejdet med skolen omkring overgang fra dagtilbud til skole, er i gang. Skolen kommer på besøg i Wig 
Wam og Lovbyvej. Der skal ligeledes holdes møder med forældre, planlægningen af dette er også i gang. 
Der har været en forældrehenvendelse vedr maden til Storebørnsgruppen, som er kold frokost hver dag, nogle gange med noget lunt til. 
Grunden til at det er kold frokost er dels udfordringer med transport af maden, og det giver flere muligheder for at tage på ture, når det er 
kold frokost. Køkken faciliteterne er heller ikke helt til at være modtagekøkken af varm mad. Der er mulighed for at lave bålmad derude. 

20.10-20.20 10 min. 5  

Kapacitet 
Marianne 

REFERAT: Vi har stadig udfordringer med kapaciteten i vuggestuerne. Vi forventer, at det lysner henover sommeren. Indtil da fortsætter vi 
med at have overbelægning i 5 af vuggestuegrupperne. Behovet ændrer sig stadig hele tiden pga tilflyttere, som bringer deres anciennitet 
på ventelisten med sig. 
 
Ifht børn, som holdes hjemme pga Covid, så anbefaler myndighederne stadig, at forældre holder deres børn hjemme. Men børn kan også 
have behov for at komme i institution, så der er flere perspektiver i det. Det er vigtigt, at børn og familier trives, og det kan have betydning 
for trivslen, at børn er hjemme og forældre måske arbejder hjemme, og derfor kan det være en god ide at komme i børnehave eller 
vuggestue. Man kan evt give sit barn korte dage. 

20.20-20.30 10 min.  Evt. 
Ansættelse af ny dagtilbudsleder 

 



REFERAT: Marianne går på efterløn 15/5. Der er lavet en proces for ansættelsen, hvor der er inddragelse af personalet til at lave en 
lederprofil til stillingsopslaget. Bestyrelsen deltager i ansættelsesudvalget med formand og næstformand. Olav og Filip deltager. Derudover 
deltager to medarbejdere, 1 assisterende leder og en dagtilbudsleder fra et andet dagtilbud. 

     

     

     

 
 
 

 


