
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 20. april 2020 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Sirius 

Deltagere (forældre): Michelle, Jes, Pernille, Line, Astrid, Maria, og Maria. 

Kontaktpolitikker: Susan Gyldenkilde 

Forældre (Supl.): Maria, Trine, Katrine, Pernille og Mitte (deltog ikke, grundet Corona) 

Deltagere (personale): Charlotte og Tanja (deltog ikke, grundet Corona) 

Ledelse: Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

15 min 

Velkomst ved Michelle. 

 

 

Referat fra 

Institutionsforumsmøde den 

5. marts 2020 

Møde med skolen omkring 

planlægning af møde 

mellem bestyrelsen. 

Velkomst – præsentation af bestyrelsen, præsentation af 

Byrådspolitikker Susan Gyldenkilde, som deltog i dette 

bestyrelsesmøde. 

Jette og Michelle deltog den 5. marts 2020(ledere, 

formænd, næstformænd samt Byrådsmedlemmer). Der 

foreligger en dagsorden.  

Minimums nomineringer var på programmet. Hvordan 

fungerer nomineringer i praksis.  

 

Vi drøfter udgifter ifbm Corona vs. Minimums 

nomeringer. 

15 min 

Valg af frokostmåltid i 

Dagtilbud Torsted pr. 1. 

januar 2021. 

 

 

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte indhold / proces for 

valg af frokostordning i børnehaverne.  

Bilag fra ledermøde vedhæftet som bilag. 

 

Valg af frokosttilbuddet – Vi afventer beslutning om, 

hvornår valget skal gennemføres. Dette foregår 

elektronisk. 

Forældrebetalt frokost vs. Forældrearrangeret frokost 

(skal administreres af forældre)  



 

Bestyrelsen beslutter: Vi går til valg på, at vi 

fortsætter med forældrebetalt frokost, hvor 

dagtilbuddet står for det som nu. 

15 min 

Information omkring 

håndteringen af Corona 

situationen på 

dagtilbudsområdet. 

Jette fortæller om status, idet Corona nedlukningen 

fandt sted: alle medarbejdere har været i gang. Der er 

blevet ryddet op og gjort rent, samtidigt med at der blev 

arbejdet med pædagogiske læreplaner mm. Der er 

renoveret og alle har bidraget til fællesskabet.  

Sirius har fået malet inden døre og der er lagt nye gulve.  

Sommerferiepasningen er ligeledes kommet på plads.  

Vi drøfter Corona situationen. Vi ser legepladsen med 

zoner og telte. Toiletvogn på p-pladsen.  

Der justeres hele tiden så det giver mening. Der er hele 

tiden en føling med situationen og rammerne –vigtigt at 

kigge på børnene og rammerne for de voksne.  

Nødpasning: 8-14 børn i alt – Jette har haft rigtig mange 

telefonopkald dagligt. Forældre giver udtryk for 

bekymring mm. Sårbare børn har fået tilbudt pasning, 

sparring via telefon, pædagogerne / lederne har 

kontaktet forældrene og talt med dem, der havde brug 

for hjælp / sparring. Opgaverne er blevet løst og alle har 

gjort sit bedste.   

Madordning: ingen morgenmad grundet hygiejne – det 

fungerer godt. I stedet sørger dagtilbuddet for frugt og 

brød til børnehavebørnene, dette for at undgå smitte. 

Rengøring: Rengøringsfirmaet kommer to gange dagligt 

– til middag og efter luk. Personalet foretager yderligere 

dagligt afspritning mv, udfra de hygiejneprincipper der 

er udstykket fra Sundhedsstyrelsen. Dertil har vi 

udarbejdet principper relateret til Dagtilbud Torsted. 

Den nye hverdag: Flere af børnene er på tur – nogle går 

i børneskoven, samt de mange muligheder, der er 

omkring Torsted. Der er mulighed for at gå hjem i 

børnenes haver / personalets haver (ikke tilladt at 

komme ind)  

Skole: Vi taler om info til skolebørnene og forældrene – 

skolen er til fuld gang med udarbejdelse af materiale til 

forældrene.  

Forslag fra Michelle, kan 00 møde kl. 9? Susan 



 

Gyldenkilde vil gå videre med ”de manglede 

informationer”.  

Alle børnene møder i skole den 4/5 i stedet – denne 

mulighed giver mere mening. Den 1/5 tjekker 

dagtilbuddet børnene ind (på papir) dagtilbud Torsted 

tager denne udgift.   

Jette: lige nu har vi flere børne timer (timer med 

børnene). I ydretimerne slår vi børnene sammen i 

grupper, det fungerer godt. Det betyder, at vi har flere 

kendte voksne til grupperne i de timer, hvor der er flest 

børn. Der vaskes hænder inden grupperne finder 

samme.  

 

10 min 

Principper for udmøntning af 

kr til flere hænder i 

dagtilbud fra Regeringen. 

725.000 kr. til flere hænder. Hvordan skal pengene 

bruges? Skal der flere unge ind (hvilke overvejelser har 

bestyrelsen?)  

Enkelte huse kunne godt bruge en pædagog mere. 

  

 

30 min 

Pædagogiske opskrifter – 

eksempler fra praksis. 

Udsat til næste møde. 

15 min 

Principper for budgetmodel 

for Dagtilbud. 

Der er udarbejdet nye 

principper for ny 

tildelingsmodel. 

Gennemgang af nuværende tildelingsmodel, samt oplæg 

omkring nye principper. 

Der er høringsfrist i bestyrelserne i perioden 29/5- 30/6 

2020.  

Udsat til næste møde. 

 15 min 

Forberedelse af 

forældremøder i juni med 

valg til bestyrelsen. 

Bilag fra ledermøde vedhæftet som bilag. 

Der er ikke mulighed for at afholde de planlagte 

forældremøder, som situationen er lige nu. 

Vi undersøger muligheden for, at den siddende 

bestyrelse kan blive siddende. Der er ingen fra 

bestyrelsen, som har børn der går ud i den kommende 

periode, og alle er interesseret i at blive siddende. 

Når dette er nærmere afklaret, vil dette blive meldt ud til 

forældrene i Dagtilbud Torsted. 

 

 

Evt.  

Næste møde 25/5-20 kl. 17-19 i Mini Thor  

 

 


