
Dagtilbud Bankager 
Forældrebestyrelsesmøde 

onsdag d. 6. maj 2020 kl. 17.00-19.00. Krokushaven, Krokusvej 118 
 

 

Deltagere 

Annelise Nørsøller Dagtilbudsleder 

Jonas L. Jørgensen Forældrerepræsentant i Trækronen, formand 

Sune Rørbæk  Forældrerepræsentant i Trækronen, næstformand 

Kristina W. Thomsen Forældrerepræsentant i Dagplejen   Afbud 

Hanne Uldbjerg  Forældrerepræsentant i Trækronen  

Pernille S. Lindholt  Forældrerepræsentant i Krokushaven 

Jenny Siersbæk  Forældrerepræsentant i Krokushaven     

Lene Hauge  Forældrerepræsentant i Humlebien 

Susanne Poulsen  Personalerepræsentant i Humlebien    

Mette Runge  Personalerepræsentant i Krokushaven  

Emma M. C. Larsen Suppleant fra Trækronen  

Ditte Hansen  Suppleant fra Humlebien  

Klaus Niels Vinter Suppleant fra Krokushaven 
               

Referat 
Afsat tid Punkter 

 
 Valg af referat 

Annelise Nørsøller 

 

5 min Nyt fra formanden 

Intet nyt 

20 min Orientering fra ledelsen  

 Hvad har vores overvejelser været i forbindelse med COVID-19 

Information og dialog ud fra det 

 

 Hvordan har forældre og børn reageret på den nye hverdag 

Børnene og forældrene har klaret det rigtig godt. Alle har været enormt 

forstående og samarbejdsvillige 

Skiltningen i Trækronen har været god, men den skal opdateres.  

Kunne vi bruge andre nogle andre spritdispensere ved lågerne. 

Får børnene nok vand, når de ikke må have deres drikkedunke med? Til det 

kan Annelise svare, at der i alle huse er vand ude og tilgængeligt for alle børn. 

Der bruges engangskrus til dette formål. Derudover får alle børn vand til alle 

måltider.  

Forældrene vil gerne vide mere om hvilke grupper og voksne deres børn er en 

del af.  

 

30 min Valg af frokostmåltid og valg til forældrebestyrelsen 

 Hvordan afholder vi det, når vi indtil videre ikke må samles?  

Valget til forældrebestyrelsen udskydes til september måned, hvis der ikke 

kommer ændringer i forhold til størrelsen på forsamlingerne. Hvis der gør det, 

afholdes valget til forældrebestyrelsen d. 3. juni 2020 

 

Hvis vi ikke kan mødes og informere om frokostmåltidet d. 3. juni, laver 

Jonas og Annelise en informationsvideo som sendes ud til alle forældre d. 3. 

juni 2020 via E-Boks. Dette gøres på sammen måde, som da Bankagerskolen 

sendte information ud om opstart af Rød tråd 2020. 
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Procedure: 

Information vedr. frokostmåltidet sendes gives til forældrene inden d. 5. juni 

Afstemningsperioden er fra d. 11. juni til d. 17. juni 2020 

Resultatet fremlægges i uge 26 

Hvis der er spørgsmål ud fra den information de har fået d. 3. juni, kan 

forældrene stille spørgsmålene på mail. Derefter vil spørgsmålene blive 

besvaret i et overordnet skriv inden d. 11. juni 2020. 

 

 Hvem er på valg 

Jonas Jørgensen 

Kristina Thomsen 

Hanne Uldbjerg 

Pernille Lindholt 

Jenny Siersbæk 

 

30 min Økonomi i forbindelse med formiddag-og eftermiddagsmad, når der forhåbentligt 

bliver etableret frokostmåltid i alle huse i Dagtilbud Bankager 

 Annelise har undersøgt på, hvad det ville komme til at koste, hvis vi skulle 

tilbyde formiddags-og eftermiddagsmad til børnehavebørnene som en del af 

frokostmåltidet. Udgiften vil ligge på omkring 150.000. 

Ud fra der, vurdere forældrebestyrelsen, at det er for mange penge der skal 

tages ud af budgettet til mad. Derudover vil der gå personaletimer fra til 

tilberedningen af maden samt opvask. Dette vurderer forældrebestyrelsen også 

er uhensigtsmæssigt. Der arbejders derfor ikke på nuværende tidspunkt videre 

med denne idé.  

 

35 min Aktivitetsudvalgene har ikke haft mulighed for at bruge deres penge 

 Vi skal have udarbejdet en endeligt standart for aktivitetsudvalgets funktion 

Jonas udarbejder en standart for arbejdet i aktivitetsudvalget. Standarter bliver 

lavet ud fra de noter der blev lavet til nytårskuren og som blev sendt ud til 

aktivitetsudvalgene i januar 2020. 

 

 Hvordan kan I skabe en ramme, som gør det muligt, at bruge de penge 

aktivitetsudvalgene havde planlagt at bruge før COVID-19 

Når vi ved mere om, hvordan og hvornår vi kan være sammen i større 

forsamlinger, vil forældrebestyrelsen ligge op til, at de planer 

aktivitetsudvalgene havde før COVID-19 kan genoptages.  

 
Der kan mailes forslag til emner indbyrdes i forældrebestyrelsen. 

 

Annelise og Jonas  

 


