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Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde 
 Mandag d.18. januar 2021 fra kl.17.00 til kl.18.00  

                                                              Teams-møde  
 
 

Til stede: Mirna, Hans Martin, Carsten, Mette, Shqipe, Dorthe Rask, Jeanne Andersen 
 

 Emne Form Hvem Ref. Bilag  

       
1. Nyt fra formanden  

 
 Mirna    

  Intet nyt, ingen henvendelser til formanden fra forældrene  

2.  

 Generel information omkring COVID-
situationen og hvilke restriktioner der 
fastholdes og yderligere tiltag der er 
iværksat for at minimere smitterisikoen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dorthe    
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  Vi fastholder restriktionerne, og har lige rundsendt alle restriktioner til personalet. Vi har fortsat stor fokus på den 
pædagogiske praksis. Vi har ca. 3-4 medarbejdere, der er hjemsendt til test pr. uge, i hele dagtilbuddet. Det 
anbefales af Sundhedsstyrelsen, at personalet blive testet en gang pr. uge. Der vil blive tilbudt ”mobiltestning”, en 
gang ugentligt, i løbet af februar, til alle medarbejdere i dagtilbuddet.  
 
Ved aflevering og afhentning, har vi opfordret forældrene, til at bære mundbind eller visir. Ligeledes vil 
medarbejderne bruge værnemidler i kontakt med forældrene. 

- Forældresamtaler planlægges, i videst mulig omfang, via Teams  
- Der er, fra centralt niveau, udarbejdet action-card, med klare guides lines i forhold til evt. smitteudbrud i et 

af husene  
- Vi overvejer, at indkøbe, et UVC skab til hvert hus, ifht. at desinficere legetøj, mobiler, tablets osv.  
- Vi forventer, at kunne spare personaletimer ved indkøbet. Obs på om det er børnesikkert, så børn ikke 

kan komme til at lukke hinanden ind i skabet. Dette undersøger Dorthe hos leverandøren.  
Tillæg:  
Jeg har, efterfølgende kontaktet Horsens kommunes nye Hygiejne Sygeplejerske Solveig Kær. Hun har haft 
kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed, der oplyste at produktet ikke med sikkerhed kunne fjerne virus. Det 
er, mest hensigtsmæssigt, fortsat at vaske legetøj i sæbevand eller i opvaskemaskinen ved 80 grader. 
Vi har derfor valgt, ikke at investere i skabene. Vi vil i stedet, undersøge muligheden, for at ansætte nogle 
skoleelever, til at vaske legetøjet om eftermiddagen  
     
- Der blev stillet spørgsmål vedr. legeaftaler - Ifht. legeaftaler anbefaler vi at Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer følges,.  
 

 

3. * Orientering fra div. huse i forhold til arbejdet med 
læreplanstemaer i de kommende måneder 

 Dorthe, Jeanne    

  Gul stue: Arbejder med at bygge en terrasse, - der arbejdes i den forbindelse med mange matematiske begreber 
helt konkret – der bliver målt meter og centimer – savet og hamret 
Grå stue: Natur, science og bæredygtighed. De har rigtig mange ting i gang omkring alle emnerne   
Rødspætter: Arbejder med vilde dyr. Børnene har valgt, primært, at arbejde med pingviner og elefanter. De 
arbejder med hvilke dyr der er flokdyr og hvordan de forskellige dyr lever  
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Søstjernerne: Arbejder med Paw Patrol – undersøger forskellige erhverv, bygger brandbiler og rigtig mange 
andre spændende aktiviteter  
 
Vuggestuen Langelinie: arbejder med cirkus. Får besøg af en toptrænet hund, der kan optræde  
Skolestien: Arbejde med sociale og personlige kompetencer. Hvem er jeg og hvem er du. 
Miniflint: Arbejder med sproglige og sociale kompetencer, gennem sang, musik og venskaber.  
I vil alle, løbende blive orienteret om, hvad der sker på jeres barns stue, via DayCare og de månedlig 
Nyhedsbreve   
 
Obs på at nyhedsbreve bliver sendt ud på DayCare til alle grupper. 

4.   Nye ansættelser, herunder også 
kapacitetstilpasningen i dagplejen. 

     
 

 

  
 
 
 

- Langelinie, Tunfiskene: Anette Hornebo, nyuddannet pædagog. Har tidligere været i dagplejen og arbejdet 
med børn med særlige behov 

- Skolestien: Hanne Lund er ansat, kommer fra en stilling i Barrit. Har stor erfaring.  
- Kapacitetstilpasning i dagplejen: Det er løst, ved at en medarbejder har tilbudt, at overgå til en stilling som 

pædagogmedhjælper i en af vores vuggestuer 
- Dejligt at alle stillinger nu er besat  

 

5.  Fremmøde børn 
 

     

  - Fremmøde for børn i børnehaverne har været på et alm, og stabilt niveau.  
- I vuggestuerne har der været ca. 4-5 børn der har haft fri pr. uge. . 
- Vi opfordrer, ikke forældrene, til at holde deres børn hjemme, af hensyn til belastningen i husene. Hvis vi 

pludselig bliver berørt af et højt sygefravær grundet COVID, er der udarbejdet en procedure. Det kan 
betyde, at vi kan være nødsaget, til at spørge forældrene, om de har mulighed for at hente deres barn 
tidligere, for at mindske belastningen i husene.  

 

6.  Medarbejder trivsel.  
 

    , 
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  Vi har haft en genmåling af trivselsundersøgelsen i Skolestien, Miniflint og Østre Allé. Samlet set ser genmålingen 
rigtig god ud. Vi har et enkelt rødt emne, omhandlende kvantitative krav.  
De enkelte huse, udarbejder en handleplan, i løbet af februar måned, hvor forskellige tiltag vil fremgå.  
Ny måling til efteråret for hele institutionen.  

 

7. Lukkedage 
 
Referat:  
Lukkedage er altid de sidste tre uger i juli. De 
næste tre år er det ugerne 28, 29, 30.  
Vi har desuden lukket: 
Grundlovsdag 
D. 24. dec.  
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag  
Er der få børn, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, 
slår vi børnegruppen sammen til pasning i et hus. 
Ellers er alle huse er åbne.  
 
Forældrebestyrelsen ønsker, at der bliver hængt 
seddel op, til alle forældre på dørene med 
lukkedage.  
Lukkedagene bliver sendt ud på DayCare og 
hjemmesiden. 

 
 

    

 

  
  

Evt. Østre Allé: Der bliver brugt 60.000 kr., til nye legetårne på begge legepladser. Der bliver lavet nye kanter ved sandkassen og evt. en cykelbane på fællesarealet.  
 
Forældremøder i juni: Dorthe regner med, at møderne afholdes husvis og planlægger datoer.  
 
Vedr. næste møde: Dorthe rundsender principper sammen med dagsordenen.  
 
Dorthe indkalder til ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde vedr. den nye budgettildelingsmodel der udmøntes i 2022 
 
Evaluering af teamsmøder som form: Det fungerer fint.  
 


