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Orientering fra Bestyrelsesmøde i ÅMS, tirsdag d. 1. juni kl. 19.00 – 21.00 

 

Kære alle 

Bestyrelsesmødet den 1. juni blev aflyst efter 10 minutter, idet der var for få, der mødte op på 

det indkaldte Skypemøde. Vi havde på forhånd fået en del afbud. Da der kom endnu 2 afbud i 

sidste øjeblik grundet sygdom samt nogle vi ikke hørte fra, betød det, at vi kun var en 

forældrerepræsentant og fire fra personalet. 

Der indkaldes ikke til et nyt møde inden sommerferien. Første ordinære møde efter ferien er 

den 10. september i Solsikken. 

Jeg lovede at orientere kort om nogle af dagsordenspunkterne. Se tekst skrevet med blåt. 

I ønskes alle en god sommer. 

 

Bedste hilsner  

Lone 

Punkt 1: Nyt fra ledelsen  

Det åbne dagtilbud: Den planlagte Workshop blev udsat grundet vejret, men også på grund af 

utrygheden ved at samles på tværs. 

Det planlægges til at være i efteråret. 

Skolegade er kommet tilbage fra Bryrup. Der er opstillet en pavillon på legepladsen. 

Mælkebøtterne er fortsat i Vestergade. 

 

Punkt 2: Nyt fra øvrige bestyrelsen   

 

Punkt 3: AULA – principper for anvendelse, herunder fotopolitik. Bilag 1.  

 

Punkt 4: Opfølgning Dialogmøde 

 

Punkt 5: Status vedr. Corona i dagtilbud 

 

Bilag 2. Vejledning om forebyggelse af smittespredning i dagtilbud gældende fra 07.maj 2021 

Allerede den 25. maj kom der ny vejledning igen. 

Der er kommet lempelser ift. de nationale retningslinjer.  

Ift. arrangementer, hvor formålet primært er socialt, bør de blive afholdt stuevis eller efter 

gruppeinddeling. Ingen kontakt på tværs af stuer og grupper ved større arrangementer. Der er 

stadig mulighed for at samles på tværs af stuerne udendørs.  

 

Ingen lempelser ift. forældres deltagelse i arrangementer.  
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Det fastholdes at der ikke afholdes arrangementer som fx sommerfest og arrangementer med 

forældredeltagelse på denne side af sommerferien. Dette gælder alle institutioner. Det betyder 

også at forældrene fx ikke inviteres på kaffe eller lign. i husene.   

Når der kommer yderligere lempelser, tages forældredeltagelse i arrangementer op til 

overvejelse igen.  

Der arbejdes hele tiden ud fra forsigtighedsprincippet, da vi gerne vil undgå nedlukninger i 

kommunen.  

Der er yderligere lempelser ift. administrative aktiviteter. Der er nu mulighed for at afholde 

personalemøder og forældresamtaler stuevis. De afholdes under nuværende restriktioner ift. 

sprit, afstand mm. Der vil ikke blive afholdt forældremøder på denne side af sommerferien.  

 

Punkt 6: Evt.  

 

 

 

 


