
Referat af bestyrelsesmøde 
i Dagtilbud Lund 

Torsdag d. 24. februar 2022 i Børnehuset Bygholm Bakker 

Af b u d f ra:  M ic ha e l   

 

1.  Spørgsmål /  kommentarer t i l  nyt fra dagti lbuddet  ( I+D) (15 min)  

Mulighed for spørgsmål og kommentarer t i l  udsendte bilag med nyt fra dagt i lbuddet  

omhandlende:  

  Fælles fer iepasning i  julen der foregik i  Dagt i lbud Brædstrup, samt hos én 

dagplejer.  Fra næste fælles fer iepasning arbejdes på, at fælles  fer iepasning også 

skal inkludere dagplejen.  

  Corona-situat ionen,  hvor vi  arbejder på at  balancere mellem det gode børneliv,  

sundhedsfaglige retningsl injer  og medfølgende øget sygefravær blandt 

personalet .  

  Børnehuset  Bygholm Bakker,  der er  kommet godt fra start,  men også fortsat er  i  

løbende kontakt med bygherre og Ejendomscenter for  at udbed re fej l  og mangler.  

Her åbnes ny vuggestuegruppe medio marts på Glentestuen.  

  Storbørnsgruppen er faldet  godt t i l  i  Bygholm Bakker og i  samarbejde med skolen 

planlægges den røde tråd i  Bygholm Bakker fra maj t i l  september. 

Forældregruppen or ienteres om nærmere indhold på forældremøde i  februar 

måned 

  I  Dagplejen er  både Aula og ny ap p t i l  gæsteplacering blevet  introduceret.  I  

dagplejegruppen arrangeres fæl les legedag på legepladsen.  

  Forældreti lfredshedsundersøgelsen –  Betina har sammenfattende konkluderet og 

videregivet følgende t i l  personalet:  en stor ros for  de pos it ive t i lbagemeld inger 

på den pædagogiske indsats  –  det der opleves i  hverdagen -  samt på åbningstider 

og frokostordning! Vi er  udfordrede på dialog og kommunikat ion og nogle fysiske 

forhold  

  Aula er  vi  godt i  gang med implementeringen af  

  Budget 2021 blev afsluttet med et (forventet)  underskud, der både skyldes 

kapacitetsudfordring og t i lhørende justeringer,  opstart af nyt Børnehus i  Bygholm 

Bakker,  færre børn i  dagplejen og mange Corona -relaterede udgifter.   

Dette suppleres på mødet med:  

  Information om status  i  ft  Corona o g de udfordringer dette har medført i  

hverdagene i  al le  huse /  dagplejen. Øget fravær og manglen på vikarer har 

presset personalegruppen i  høj grad  og personalet har udvist  stor f leksibi l itet  og 



arbejdsomhed! I  bestyrelsen drøftes  dette og der udtrykkes st or anerkendelse t i l  

personalet for  indsatsen gennem denne Corona -periode.  

  I  bestyrelsen drøftes endvidere om muligheden for evt.  at planlægge noget 

sampasning, fx i  dagene op t i l  påske, for  at afvik le noget afspadsering /  fer ie,  der 

ikke har kunnet afvik let grundet Corona.   

  I  bestyrelsen drøftelse  af daglige beskeder,  som fx en manglende drikkedunk osv. 

–  skal dette ske på Aula el ler  sms. Aktuelt  ønskes sms, da dette er  den hurtigste 

kommunikationsvej for  både forældre og personale l ige nu. En mulighed, at dette 

skal skr ives ind i  kommunikationsstrategien  

  Orientering om ny ansættelser af pædagoger,  2 t i l  vuggestuegrupperne i  Bygholm 

Bakker og 2 t i l  Børnelundens børnehave.  Der forventes mulighed for f lere 

pædagog-opslag, idet pædagog -andelen i  dagti lbuddet ønskes forøget.  Drøftelse  i  

bestyrelsen om der kan f indes andre bud i  ft  rekruttering.  

  Ansættelse af ny køkkenleder og ernæringsassistent i  produkt ionskøkkenet i  Lund 

Børnehus samt t i l  anretning og bagning i  Bygholm Bakker  

  Farvel t i l  Jytte,  efter  mange år som ass isterende leder og velkommen ti l  Heidi .  

Endnu en ass isterende leder v i l  søges i  foråret 22.  

 

2.   Opfølgning på aktionspunkter fra sidste møde  (D+B) (20  min)  

Drøftelse af forældret i lfredshedsundersøgelsen, på baggrund af arbejdsgruppens 

drøftelse og punkter .   

Punktet er  afsluttet pr .  mai l  og udsendt via Aula t i l  forældregruppen.   

Opfølgning på sammenhængende børneliv,  beslutning af endel ig formulering og 

information om aktuel  status i  dagti lbuddet .   

Princippet vedtaget således:   

”Det tilstræbes så vidt muligt at skabe et sammenhængende børneliv fra start i 
dagpleje/vuggestue, over børnehave via særskilte storbørnsgrupper, til start i skolen” 
 

Aktuelt  arbejdes med temaet ”sammenhænge” i  dagti lbuddet,  både i  Børnehusene og i  

dagplejen. Hensigten er,  j f .  pr incippet,  at s ikre sammenhæng i  børnenes l iv og aktuelt  

arbejdes derfor på at s ikre,  at antal børn pr .  hus  balancerer i ft  både vuggestue og 

børnehave. I  praksis  betyder dette visse ændringer,  fx skal  der være færre 

vuggestuebørn og f lere børnehavebørn i  Børnelunden på sigt,  l igesom flere nye børn nu 

anvises t i l  Børnehuset Bygholm Bakker,  for  at s ikre sammenhængen –  også for de børn, 

der al lerede er  indmeldt i  ét  Børnehus.  

Bestyrelsen t i lkendegiver t i l fredshed med at  dette arbejde er  i  gang og at der orienteres 

om ændringer og planer,  helt  konkret også i  ft  den t idl ige udmelding og information 

omkring Rød Tråd for storbørnsgruppen. Ulemperne drøftes dog også i  bestyrelsen, fx  

når der  kommer flere  børn på en vuggestuegruppe eller når f lere, der ønsker plads i  



Lund Børnehus /  Børnelunden får  t i lbudt plads,  og dermed skal køre ti l  Bygholm 

Bakker.  

Disse  udfordringer,  der også omhandler  inde og ydre rammer og 

kapacitetsproblemer generelt, drøftes med kontaktpol it iker  på kommende 

bestyrelsesmøde (se  punkt 5).   

 

3.   Børnetal  og kapacitet  ( I+D+B) (15  min)  

Orienter ing fra Jonas om mødet med forvaltningen og drøftelse af ,  om vi  som 

forældrebestyrelse skal handle på dette. Desuden en drøfte lse om potentiel  udvidelse 

af kapaciteten i  dagt i lbuddet i  Lund. (Punkt fra årshjulet) .    

Jonas orienterer om mødet med fo rvaltningen omkring kapacitet og prognoser.  Her blev 

nogle bekymringer blev både bekræftet og nogle også reduceret .  Der blev ikke lavet 

konkrete aftaler,  men der var dialog om temaet. Jonas v i l  fortsat være opmærksom på 

udfordringen, og har også aftalt  et  møde med formanden for det polit iske Børneudvalg,  

Niels  Peter Bøgballe ,  i  nær fremtid.  

Betina orienterer om den polit iske proces og –  og t idsperspektiver.  Desuden orienteres 

om, at der løbende også er  dialog mel lem Betina og dagti lbudschefen for at følge med i  

børnetal og kapacitet,  herunder drøftelse af muligheder og udfordr inger .   

Den samlede bestyrelse ønsker fortsat  at have fokus på kapacitetsudfordringerne i  Lund 

–  og v i l  gerne or ienteres og inddrages løbende.  

 

4.   Corona-restriktioner (D+B) (30 min)  

Hvilke Corona-vaner skal v i  eventuelt  fastholde? (Punkt fra  årshjulet)  

Corona-restr ikt ioner i  dagt i lbuddet,  er  stadig delvist  eks isterende ,  som udmeldt t .o.m. 

denne måned. Derfor er  der en drøftelse i  bestyrelsen af,  hvi lke vaner og t i ltag der skal  

fortsættes og hvi lke skal bortfalde .  

Fastholde:  håndvask og håndhygiejne , herunder t i lgængeligt  sprit  og fastholdelse af 

håndvask ved ankomst. Desuden ønskes fortsat meget udeliv,  både på legepladsen og på 

ture mv. Endvidere bakkes op om, at fortsætte med den ”simple” (/enkle) morgenmad 

den første ½ t ime om morgenen.  

Overvejelse:  skal mundbind forlænges el ler  afsluttes? Bestyrelsen vi l  bakke op om den 

beslutning der internt træffes,  blot v i  sætter en afs lutningsdag. L igeledes drøftes 

aflevering og afhentning af børn, og der ses fordele og ulemper ved forskel l ige rut iner 

og det aftales ,  at v i  tager en faglig drøftelse  i  dagti lbuddet og melder ud herefter .   

Lys på legepladsen i  Børnelunden er  et tema –  Pernil le og Betina snakk er videre sammen 

om dette.  



 

5. Drøftelse med kontaktpolit iker  (D+B) (20 min)  

Vi har fået  t i ldelt  en kontaktpolit iker fra det  nye udvalg og Jonas har lavet  aftale med 

ham og at deltage i  vores kommende møde. Derfor skal v i  i  fæl lesskab drøfte og beslutte  

hvilke punkter v i  ønsker på denne dagsorden.  

Andres Boesen er kontaktpolit iker  for dagti lbuddet her og han er indbudt t i l  den første 

t ime på det kommende møde, der afv ikles i  Børnelunden. Forud for mødet planlægges 

kort rundvisning (v.  Jonas og Bet ina).  På mødet vi l  v i  gerne i  d ialog omkring:   

  Dagti lbud Lund (bestyrelsen præsenterer )  

  Hvad er de pol it isk optaget af? Og hvi lke kvalitetskriter ier ses i  ft .  Dagti lbud (v .  

Andreas /  kontaktpolit iker)    

 

6.   Gennemgang af beslutninger og aktionspunkter (B)  (10 min)  

Fra det aktuelle møde.  

  Mulighed for at t i l føje  sms´e ved hverdags -små justeringer  i  vores interne 

kommunikationsstrategi  

  Rekrutter ing –  at  bestyrelsen orienteres når  der igen er  st i l l ingsopslag  

  Vedtaget pr inc ip omkring sammenhæng  

  Jonas mødes med udvalgsformand, Niels Peter Bøgballe ,  og drøfter 

kapacitetsudfordring, på baggrund af forældrebestyrelsen  

  I  ft  Corona-situat ionen, fastholde håndvask og håndhygiejne. Udmelding omkring 

fremtidige t i ltag t i l  forældregruppen vi l  ske på Aula  

  Der følges op i  ft  belysning på legepladsen på Børnelundens legepladsen  

  Bil lederne af bestyrelsen er ikke blevet ophængt i  Børnelundens vuggestue –  

dette vi l  ske snarest  

  Tilsvarende er den hel ler ikke justeret på hjemmesiden. Dette vi l  også ske, men 

Betina fortæl ler også, at  hjemmesiden ikke har haft  højeste pr ioritet grundet  

andre pressende arbejdsopgaver,  herunder udrulning af Aula og Corona.  

  Næste møde afv ikles d . 22. marts og dernæst 17. maj.  

  

 

( I=information, D=drøftelse,  B=beslutning)  

 

 


