
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet 
 

Tidspunkt:  Onsdag den 27. januar 2021 kl.16.30-18 - online 

Servering:   

Forældrerep.:  Nana (formand), Kirstine (næstformand), Sarah, Selma, Kamilla, 

Vanja 

Suppleanter: Casper, Anders, Tor, Silas, Line K. og Line T. 

Medarbejdere: Maria og Kenneth, Lise, Lone (Leder og sekretær) 

  

Afbud:  Sarah, Selma, Vanja, Casper, Silas, Line K.   

 

Afsat tid 

 

 

Punkter 

 

5 min. 

 

Velkommen til online møde 

Punkter til evt. 

 

Orientering  

10 min. 

 

Nyt fra formanden 

 

 FOLA v/Nana 

Der skal være en drøftelse af om bestyrelsen stadig finder det relevant at 

være medlem af FOLA. Pris for medlemskab er kr. 1500,- årligt. 

          Der træffes en beslutning på mødet i april. Nana har meldt sig ud af                             

          FOLA´s lokale(Horsens) bestyrelse. 

 

 Referat fra møde den 7/12 2020 med ledelse og medlemmer af udvalget 

der binder dagtilbuddets bestyrelse og skolebestyrelsen sammen 

v/ Nana og Kirstine. 

Det var et godt og konstruktivt møde, men aktiviteterne er pt. styret af 

mulighederne under Corona. Der var dog stor succes med 

indskrivningsmøder på en ny og anderledes måde. Forældrene kunne 

booke en tid til en rundvisning og dialog med Inge Johanne 

(viseskoleleder), Tanja (afdelingsleder) og Jeanette (bhv. klasse leder). 

 

 Nana deltager i nedenstående invitation som repræsentant for Langmarks 

bestyrelse. 

 
Kære bestyrelsesmedlem 
  
Den 4. februar 2021 inviterer vi forældre, politikere, interessenter og dem, der hver dag 
arbejder i vores SFO’er til en online udgave af SFO-dagen. 
  
På grund af COVID-19 har vi valgt at afholde SFO temaeftermiddagen som et online event. Vi 
har arbejdet hårdt på at udarbejde et solidt setup og program, så eftermiddagen byder på 
inspiration, interaktion og følelsen af at være sammen, selvom vi sidder hver for sig. 
  
Sammen skal vi drøfte og blive klogere på alt det, vi allerede gør godt – og det, vi kan blive 
endnu bedre til. 
  
For hvad er pædagogisk kvalitet egentlig i en SFO? Hvordan hænger rammer og kvalitet 
sammen? Og hvilken slags SFO vil vi gerne give vores børn i fremtiden? 



 
 

  
Førende ekspert på pædagogisk faglighed, Trine Ankerstjerne, vil sammen med 
læringskonsulenter og SFO-ledere stille skarpt på vores pædagogiske kvalitet i SFO’en og 
dele, hvordan de arbejder for at give børn det bedste afsæt i et stærkt fællesskab. 
  
Vi håber meget, du har lyst til at være med til at udvikle og styrke vores SFO i Horsens 
Kommune. 

Orientering 

10 min 

 

 

 

Regnskab 2020 og Budget 2021 v/Lone 

 

Regnskab 2020 

Der var afsat midler til inventar til skovbørnehaven på 150.000,- der overføres til 

2021. Vi lander på et overskud på ca. 500.000,- som er indregnet i budget 2021. 

 

Budget 2021 

Som det ser ud, forventes budget 2021 at bliver anvendt fuldt ud. Forhåbentlig 

får vi lidt flere børn end forventet. I de tal vi kender fra ventelisterne har både 

Flintebakkens børnehave og Skovbørnehaven ledig kapacitet. Der tilføres 

budgettet for 2021 centrale midler ift. minimumsnormeringer i april måned. Det 

forventede beløb er 350.000,-  

 

Fra sidste møde: 

Den nye budgettildelingsmodel er udskudt til opstart i januar 2022. Det betyder 

at processen og høringssvar udskydes til 2021. Tor, Nana og Kirstine giver 

høringssvar ift. de afledte konsekvenser for Langmark. Høringsperioden er fra 

5.marts til 20.april. Både Medarbejdereudvalg og bestyrelsen har mulighed for at 

indsende høringssvar. 

 

Nøgletal for Budget 2021.  

I Langmark forventes det, at vi har et årsbørnetal på: 

 2020 2021 Beløb pr. år pr. barn indmeldt 

Dagpleje børn 22 20 Kr.125.576 

Vuggestuebørn 114 115 Kr.120.657 

Børnehavebørn 170 168 Kr.64.138 
Dækker over børnetid, ledelse og øvrig drift. 

 

Orientering 

 

Opstart af Skovbørnehaven 18. januar 2021. 

 

Skovbørnene er i fuld gang i den eksisterende bygning. Mandag den 1. februar 

står både den renoverede hytte og den nye hytte klar. 21 skovbørn er klar til at 

tage det hele i brug. I denne uge kommer der inventar og der monteres. 

Det er blevet en virkelig god løsning og meget flotte faciliteter både ude og inde. 

Kirstine der har barn i Skovbørnehaven fortæller om en glad men træt skovdreng 

og om en rigtig god opstart. 

 

Vi forventer endnu et ”reklamefremstød” i løbet af foråret. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Den første skovuge: 

 

                  
  

Orientering 

 

20 min. 

 

 

Corona håndtering. 

Faktuelt: 

Mandag den 18. januar Børnefremmøde Medarbejderfremmøde 

Horsens kommune 78% 92,7% 

Onsdag den 27. januar Børnefremmøde Medarbejderfremmøde 

Langmark 85 % 97% 

 

Corona i dagtilbud  Børn Medarbejdere 

Horsens kommune 20 ud af 4500 25 ud af 1200 

 

Corona i dagtilbud Børn Medarbejdere 

Langmark 0 ud af 340 3 ud af 90 

 

Hjemsendt som nære 

relationer til smittede   

Børn Medarbejdere 

Langmark 4 ud af 340 7 ud af 90 

 

Generelt er der ca. 5-6 medarbejdere ugentligt som er fraværende enten med 

coronasymptomer og derfor skal testes eller er nære kontakter til venner eller 

familie, der er testet positiv. 

 

Nye regler for isolation: 

 

 Er du nær kontakt til en smittet med Covid-19 skal du fremvise 2 negative 

test, en på 4. dagen og en på 6. dagen, før du må komme tilbage til 

dagtilbud. 

 

 Er du nær kontakt til en smittet med variant B 117 skal du fremvise 3 

negative test, en på 4. dagen, en på 6. dagen og en på 12. dagen, før du 

må komme tilbage til dagtilbud. 

 

Vi har pt. 1 medarbejder i isolation for corona variant B117 – hun er testet 

negativ 2 gange og afventer 3. negative test. 

 

 

 



 
 

Vedr. mulighed for dimensionering er der flg. 3 faser: 

 

Fase 1: At holde almindeligt åbent 

Fase 2: At inddrage forældrene til at hjælpe med mere præcis registrering af 

pasningsbehov og for dem, der har mulighed for det, at give børnene kortere 

dage i daginstitutionen i en periode. 

Fase 3: At tage dimensionering i brug som beskrevet i Action-card ved 

dimensionering af et dagtilbud i Horsens Kommune – det betyder at vi f.eks. 

begrænser åbningstiden eller begrænser forældrenes mulighed for at bruge 

dagtilbuddet.  

 

Dimensionering skal altid aftales med chef for dagtilbud. 

Mandag den 20/12 og tirsdag den 21/12 anvendte vi dimensionering i 

Flintebakkens børnehave – vi forkortede åbningstiden og lukkede kl.15.30. 

 

Anbefaling om at dagtilbudspersonalet testes en gang om ugen. 

Der er indgået aftale med Care-link om testbil og hurtigtest en gang om ugen. 

Det er frivilligt om man vil lade sig teste. Jeg afventer svar på, hvornår testbilen 

er i Langmark. 

  

Fra nyhedsbrevet: 

Hvordan er vi kommet i gang efter nytår: 

Medarbejdergruppen møder alle på arbejde efter nytår med en undren over, at 

regeringen ikke valgte at etablere nødpasning i dagtilbud, da restriktionerne blev 

skærpet igen. Fra at have været i sin egen lille ”boble” med familien, skulle alle 

nu være klar til at dele ”boble” med børn og forældre i dagtilbuddet.  

 

Vi fik dog hurtigt indskærpet retningslinjerne, fik indført mundbind inde i husene, 

korte afleveringer og afhentninger, afstand mellem de voksne, ekstra rengøring i 

middagsstunden, opdeling af fællesarealer og sammen med at rigtig mange 

forældre har haft mulighed for, at give deres børn nogle fridage eller kortere 

dage, har det betydet, at vi er kommet godt i gang igen efter nytår. Jeg oplever, 

at medarbejderne har accepteret tingenes tilstand og er trygge. Vi må have tillid 

til, at sundhedsmyndighederne træffer de rigtige beslutninger. 

 

Tak fordi I har tålmodighed og overskud til de forandringer der løbende kommer. 

Tak for de ekstra smil og klap på skulderen til medarbejderne – det betyder rigtig 

meget. 

 

Vi har indrettet os, så vi både kan være ude og inde – det vil afhænge af, 

hvordan medarbejderne har planlagt den pædagogiske hverdag og mål for deres 

børnegruppe. 

 

Der er en god, kærlig, varm og sjov stemning – vi oplever glade børn der leger og 

der er stadig masser at knus og kram til alle børn. 

 

Hvis I har behov for kontakt til medarbejderne ud over den korte daglige kontakt, 

er I velkommen til at sende en sms – så kontakter vi jer. 

 



 
 

Corona håndtering i Horsens kommune 

 

Horsens kommune følger de givne anbefalinger fra SST hvor sigtet er: 

 

• At forebygge generel smittespredning i samfundet, og dermed fastholde 

kontrol over epidemien. 

• At forbygge den konkrete smitte fra person til person, og dermed beskytte 

den sårbare og sygehusvæsnet.  

 

De generelle anbefalinger 

 

• Isolation (bliv hjemme når du er syg, også med milde symptomer) 

 

  
 

• Hosteetikette – host og nys i ærmet. 

 

• Håndhygiejne – vask eller sprit hænder ofte og ved indgang eller skift af 

lokale. 

 

• Kontaktpunkter / rengøring – rengør kontaktpunkter ofte. 

 

• Fysisk afstand og reduceret kontakt (for de voksne) – 2 meters afstand 

og kort kontakt / snak og kort aflevering / afhentning. 

 

• Brug af mundbind eller visir 

 



 
 

Personalet bærer ikke mundbind i dagtilbud men I kan møde medarbejdere der i 

samtaler med jer vil have visir på. Det er op til den enkelte medarbejder, om de 

vil anvende visir ift. hvordan de føler sig mest trygge. 

 

Vigtigst af alt: 

Vi bruger vores sunde fornuft og faglige dømmekraft og hjælper hinanden ud fra 

et forsigtighedsprincip. 

Vi ser frem til en mere normal hverdag igen. 

Orientering  

 

5 min.  

 

Juleferiepasning i Stensballe. V/Lone  

 

Der var 1 barn fra Langmark i feriepasning i 2 dage mellem jul og nytår. Barnet 

blev passet sammen med et andet barn fra Stensballe. 

Alt forløb rigtig godt. 

 

Dialog og 

debat 

Nyt fra dagtilbud 

- AULA – ny digital platform fælles for dagtilbud og skole. 

Opstart i løbet af 2021. Lise, Tina Have og Lone har foreløbigt været på 

kursus. Forventes åben for forældre i august 2021. 

 

Beslutning: 

April: Invitation af kontaktpolitiker og udfoldelse af emner i den 

styrkede læreplan. Lisbeth Torfig er inviteret. 

 

1) Præsentation af den nye skovbørnehave og tankerne bag. Mødet 

afholdes i Skovbørnehaven på Vandmøllevej, hvis det er muligt at 

mødes fysisk til den tid. 

 

2) Lege og læringsmiljøerne fra kl.7-17 – hvordan arbejdes der med 

det? Emnet foldes ud af 2-3 pædagoger fra de forskellige huse. 

 

 

 

 

Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Hvilke emner og temaer vil det være relevante at bestyrelsen arbejder med det 

kommende år?  

Til bestyrelsesmødet i august 2021 vil det være relevant at kigge på et opdatering 

af forretningsorden samt de overordnede principper. På mødet i april nedsættes 

en gruppe der kan arbejde med et oplæg. 

 

Tor og Anders bliver tovholder i aktivitetsudvalget for Flintebakkens børnehave og 

vil i løbet af foråret etablere kontakt til forældregruppen for flere medlemmer, der 

kan planlægge aktiviteter for børn og forældre, når det igen er muligt. 

 

Lise vil være bindeled for kontakt mellem aktivitetsudvalget og øvrige forældre 

eller med kontaktoplysninger. 

 

5 min EVT. og opsamling fra mødet. 

 

 

 

 


