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Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde 
 Mandag den 29. november 2021 fra 17:00 til 19:30   

                                                             
 
 

Til stede: Annemette (Østre Allé 5), Mette Line (Østre Allé1), Mirna (Langelinie), Anne (skolestien), 
Keld (Langelinie), Marie (Miniflint), Ann, Dorthe, Jeanne 

 

 Emne Form Hvem Ref Bilag  

       
1. Nyt fra formanden  

Parkering på Langelinie  
Institutionsforum 
 

 Mirna    

   Mirna: Dialogforum i oktober. Det var meget skoleorienteret omkring læring. Med Dagtilbuddets tilgang til 
pædagogiske læreplaner, er vi rigtig godt med her i Dagtilbud Midtby. En særlig fokus på læringsmiljøet -  
både i dagtilbud og på skoleområdet, så der etableres fysiske læringsrum, hvor flere sanser bliver stimuleret.  
 
Enkelte forældrehenvendelser i august måned vedr. tidligere åbning. Ønsker fra forældrene om, at have 
mulighed for at komme med ind i dagtilbuddet tidligere.  
 
Parkering Langelinie. Der er meget presset på parkeringspladserne, nærmest ved indgangen, til legepladsen, 
morgen og eftermiddag. Vi opsætter nogle laminerede skilte på hegnet: Ingen parkering langs hegnet.  
 
Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet, at ansætte Louise Hillestrøm Nørbæk, i stillingen som assisterende 
leder i Dagtilbud Midtby pr. 1. januar 2022. 
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2.  Budgetmæssig oversigt 

 Hvad vil blive prioriteret i 2022 

 Istandsættelse af grupperum fx ny 
gulvbelægning og inventar  

 Evt. ansættelse af yderligere en 
servicemedarbejder   

 
 
 

  

  
 

Budgetmæssigt oversigt: På mødet d. 24. januar fremlægger Dorthe, et nærmere overblik, i forhold budget 2022. Vi er 
blevet nødt til at kapacitetstilpasse i dagplejen, og har flyttet to dagplejere, ind i vores vuggestuer, i løbet af 2021. I 
dagplejen har vi et underskud på ca. 200.000 kr. Samlet forventer vi, at gå ud af 2021, med et overskud på 200.000. 
Ønsker for 2022: 
Til næste år, vil vi gerne renovere gulvet på Østre Allé 1, samt sætte blandingsbatterier op med sensor..  
Vi håber desuden på, at kunne ansætte en håndværkeruddannet servicehjælper, til at hjælpe Henrik, rundt i husene. 
 
 
Covid-situationen i Midtbyen 
 

 Forældrene afleverer fortsat i garderoberne  

 Forældrene anbefales til følgende: 

 Spritter hænder, inden de kommer ind og inden tastning på skærmen  
 
 

 Alle opfordres til, at det kun er én forælder, der afleverer i garderoben, og at man undgår at tage søskende 
med, som ikke går i den pågældende børnehave eller vuggestue  
 

 At man forsøger, at gøre aflevering/afhentning, så kort som muligt  
 

 At både forældre og personale er opmærksomme på, at holde 1 meters afstand  
 

 Det giver mere ro, på stuerne om morgenen, at forældrene afleverer børnene i garderoberne – forældre må 
gerne hjælpe børnene ind med madkasse og drikkedunk, hvis deres stue endnu ikke er åbnet  
 

 Om eftermiddagen betyder det, at medarbejderne ikke gentagende gange skal forlade legepladsen for at følge 
børn i garderoben – vi undgår derved mange afbrydelser i aktiviteterne på legepladsen  

 



3 
 

 

 Når I, som forældre, har mulighed for, at komme i garderoben dagligt, vil det også betyde, at I meget nemmere 
vil kunne følge med i jeres børns dagligdag og diverse aktiviteter  
 

 Anbefalingen fra dagtilbuddet er derfor, at vores nuværende procedure fastholdes, med særlig opmærksomhed 
på hygiejne og afstand.  

 
 
 
Vedr. Corona: Vi har fortsat en ung pige til at vaske legetøj i alle huse, en gang pr. måned.  
 
 
Vi ligger i et område, hvor der ikke er særlig høj smitte. Derfor vil vi fortsat invitere forældrene ind. Men opfordre 
forældrene til, kun at være kortvarigt i huset, ved aflevering og afhentning og benytte mundbind.  
 
Vi sørger for, at der er mulighed for at spritte hænder, ved flere stationer, og ved alle skærme.  
 
Hvis smitten stiger, følger vi Sundhedsstyrelsens tiltag, hvor vi skal skærme de enkelte børnegrupper, og ikke samle 
børnene.  
 
Forældrebestyrelsen er enig i, at vi fastholder de nuværende tiltag. Forældrebestyrelsen opfordrer særligt til at være 
opmærksom på hygiejnen.  
 
Forældrebestyrelsen opfordrer, alle forældre til, at holde deres børn hjemme, ved sygdom.  Evt. opfordres til særlig 
hygiejne, pigerne skal sætte håret op, neglene skal være kortklippede, rent tøj på hver dag. At børn skal vaske 
hænder, når de afleveres.  
 
En særlig indsats, i vuggestuerne og børnehaven, i forhold til at fastholde den gode håndhygiejne.  
 
En overvejelse om ekstra vask, af legetøj i vuggestuerne, hen over vinteren. Dorthe kigger på mulighederne for det.  
 

-  

3.   

 Fremlæggelse af 
Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 Dialog omkring resultaterne   

 Dorthe  Bilag vedlagt: 
Forældretilfreds – 
hedsundersøgelsen 
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 AULA  
 

Procedure for det fremtidige 
arbejde med resultaterne 
fra undersøgelsen  
 

  Generelt stor tilfredshed, blandt forældrene, i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen  
Der henvises i øvrigt til selve forældretilfredshedsundersøgelsen, men også til det udarbejdede materiale omkring div. 
Fokusområder, i de kommende år – kan findes på Hjemmesiden  
På mødet blev resultaterne og fokusområderne gennemgået  
  
Der er mulighed for, at Forældrebestyrelsen kan lave arbejdsdage på legepladserne i fht. oprydning, og små 
vedligeholdsopgaver. Det kunne evt. være oprydning i kældrene.  
 
Vedr. Aula: Billederne ligger kun på Aula i maks. 1 måned, da vi derfor bedre kan overholde GDPR 
 
Vedr. forældrearrangement: afholdes udenfor uden kaffe, for at mindske smitte. 
 
I juni måned: der planlægges fælles forældremøde på Kildegade Skole -  for alle husene.  
 
 

 

4.   

 Evaluering af læreplansarbejde i 2021  
 

 Oplæg omkring det kommende 
læreplansarbejde og div fokuspunkter i 
2022 
 

 Den redigerede Læreplanen og 
evalueringsskemaet er vedhæftet – så I 
har mulighed for skimme materialet 
igennem inden mødet  

 
 
 

   
 

  
 

 

  
 
 

  
- Den redigerede læreplan er ændret, på enkelte punkter. 
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 - Ann pædagog fra Langelinie, fortalte om hvordan der arbejdes med læreplanene, herunder også brugen af 
data og hvordan disse data, er med til yderligere at kvalificere arbejdet med læreplanene  

- Dataindsamling tager afsæt i følgende data: sprogvurderinger, DPU, Handleplaner, dialoghjul og 
motorikvurderinger. 

- Der er i arbejdet, stor fokus på Børneperspektivet og medinddragelse, det betyder i praksis at børnenes 
perspektiver bliver inddraget i læringsforløbet – ”hvad er børnene interesseret i og motiveret for”    
Børnene udarbejder, sammen med pædagogerne, et børnefokusskema, så alle har mulighed for, at følge med 
i læreplansforløbet.  

 
 
 
 

5. Evt. Forslag fra forælder, Hans Martin vedr. 
etablering af varmelamper i udeværkstedet. 

Hans Martins punkt til forældrebestyrelsesmødet  

Da vi havde forældremøde på Øster Allé, var vi en tur rundt og talte om at ”skuret” var rigtigt godt at bruge til  
stille siddende aktiviteter og samtidig stadig være et ude rum. Vi talte også om at, når det når det bliver koldere,  
så ville det blive en udfordring.  
Vi vil derfor gerne undersøge evt. køb af en El-terrasse varmer/lampe  
så man også, i vintermånederne, kan benytte sig af skuret.   
Markedet er undersøgt og de ligger i et prisleje mellem 600 til 3000+ .   
Som tommelfingerregel, bruger en eldrevet terrassevarmer ca. 1,5 kWh i timen,  
så prisen for en times forbrug er ca. 3-4 kr. og skal selvfølgelig kun være tændt, når der er brug for det.  
Elforbruget vil meget firkantet og overdrevet se sådan ud. lad os sige 4 timer tændt 5 dage 4 uger 
(uden lukkedage) 5 måneder  4*5*4*5*4 kr. = 1.600 kr. på et år så mon ikke det er til at overkomme  
mvh.   
Hans Martin  
 

  - Det er undersøgt, om det vil være muligt. Det vil være ret dyrt, da el-installationerne ikke er dimensioneret, til at 
trække den ekstra energi. Desuden vil det være en udfordring, i forhold til brandmyndighederne, da skuret 
dermed skal godkendes på en anden måde.  
En enig Forældrebestyrelse besluttede, at bruge rummet som det er, uden varme.  

 

6. Næste møde: 24. januar 2022.  
 
Emne forberedelse af møde med Lokalpolitikker: kommunikation med lokalpolitiker vedr. udfordringerne omkring unge på legepladsen i sommerperioden.  
 



6 
 

Gennemgang og pointeringerne i budget 2022  
, 

    

7.  
 

 
 

    

 

  
  

 


