
Referat fra bestyrelsesmøde d. 08.04.2021 
 

Tilstede: Jeppe, Pia, Anne Kathrine, Anya (alle forældre) Rikke. Lone B, Lone M, Britta og 

Charlotte (alle personale) 

Nyt fra ledelsen: 

Skolegades børnehave blev i påsken ramt af en stor vandskade, hvilket 

bevirker at der i en længere periode ikke kan passes børn i Skolegade. 

Vandskaden er startet på 1.sal, og vand har løbet gennem etageadskillelser 

ned gennem bygningen. I kælderen var der, da skaden blev opdaget 7-10 cm 

vand på gulvene. Specialgruppebørnene er i den næste periode genhuset i 

Vestergade 57. Resten af børnene er genhuset i Bryrup ved Bryrup 

Børnehave, børnene hentes med bus kl. 8.45 og er retur i Skolegade kl. 15. 

Køkkenet kan stadig benyttes til madlavning til alle børn i Skolegade og 

Vestergade. Endeligt overblik på skader er endnu ikke afklaret, vi afventer 

Ejendomsafdelings vurdering og endelige udmelding. Et forsigtigt gæt på 

tidshorisont i forhold til at kunne passe børn i Skolegade er 6 måneder. 

Børnene har taget det rigtig fint med de nye omgivelser. 

I efteråret blev der på hele dagtilbudsområdet lavet en stor undersøgelse 

blandt forældre, personale og ledere: Oplevelser af Dagtilbud i en tid med 

covid-19. Baggrunden for undersøgelsen skal findes i de forskellige 

perspektiver og de forskellige oplevelser af den foranderlige hverdag i 

daginstitutionerne med covid 19. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet 

behandlet på et institutionsledermøde og i Børn & Ungeudvalget. Medsendt 

referat er undersøgelsens resultater. Der lægges op til at de enkelte 

børnehuse og forældrebestyrelsen kan arbejde videre med 

opmærksomhedspunkter fra undersøgelsen.  

Nyt fra øvrige bestyrelse: 

Jeppe, Pia og Lone B har deltaget i planlægningsmøde til dialogmøde 27.5 
sammen med forvaltning og formanden for B&U udvalg. Ved mødet vil alle 
formænd, næstformænd og institutionsledere deltage sammen med det 

politiske udvalg. Emnet i år er forældresamarbejde. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Det åbne Dagtilbud: 

Dette handler om samarbejde mellem lokalområde, forældre og 
daginstitutioner og er et regeringsforslag fra 2017. Samarbejdet er en del af 
Den styrkede Læreplan og det handler om at skabe gode læringsmiljøer for 

børn i daginstitutioner. 
Mødet i vores lokalområde skal sammen med dagplejen afholdes 19.5 i 
Akacien på deres legeplads. Aftenen faciliteres af en proceskonsulent fra 

kommunen. Denne aften vil ca. 25 personer deltage (medarbejdere, ledere, 
forældrebestyrelse og øvrige). Forældrebestyrelsen vil ved hjælp af AULA 
forsøge at nå frem til forældre, der kan deltage i mødet. Jeppe og Pia laver et 

oplæg der kan videreformidles til alle forældre. 
 
APV og trivselsundersøgelse i ÅMS: 

 
Britta, der er arbejdsmiljørepræsentant i ÅMS fortalte om APV og 
trivselsundersøgelse der er 

lavet i efteråret 20. I vores institution bærer denne præg af at vi flere steder 
har gamle bygninger i flere etager med de ulemper det kan give så som træk 

og trapper, medarbejdere er på flere etager. Særligt i denne Corona tid har vi 
været udfordret ved at skulle hente og bringe børn ved indgangen. De fysiske 
vilkår kan være svære at ændre på, da det er bundet op på økonomi at skabe 

bedre muligheder. Der arbejdes med det i arbejdsmiljøgruppen, der bringer 
det videre til ledergruppen og her bringes det videre til drøftelse på 
personalemøder i de enkelte børnehuse. I forhold til trivselsundersøgelse er 

der generelt høj trivsel i vores institution, men det kan tydeligt mærkes at vi 
er i en Corona tid. Således har møder været aflyst, er blevet holdt i mindre 
grupper eller on line, det faglige og kollegiale fællesskab har været påvirket, 

da vi slet ikke har kunnet mødes som tidligere. Det er noget vi som AMIR 
gruppe og ledelse er meget opmærksomme på, og vi ser frem til at kunne 
mødes i større fællesskaber. 

 
Den styrkede Læreplan: 

Den styrkede Læreplan er nu færdig og kommer til at ligge på vores 

hjemmeside. Det eneste der mangler, er punktet vi skal have en proces om d. 

19.5 Det åbne Dagtilbud med samarbejde omkring læringsmiljø ud i 

lokalområdet. Læreplanen skal årligt evalueres med forældrebestyrelsen, Her 

har vi besluttet at vi årligt dykker ned i dilemmaer og går i dybden med det, 

frem for at skulle evaluere bredt og så ikke nå i dybden. Der skal være en 

kobling – et samarbejde -mellem forældre og daginstitution både på de 

indsatser vi arbejder med og den dokumentation hvor med praksis bliver 

beskrevet. Det er et ønske fra forældrene at AULA bruges i forhold til 

dokumentation, det har stor værdi at kunne se billeder fra den dag barnet har 

haft. Der er anerkendelse fra forældre i forhold til både udarbejdelsen af 

læreplanen og resultatet af denne. Vi skal huske dialogen mellem forældre og 

institution, og det er vigtigt for forældre at vide hvad der foregår i hverdagen i 

institutionen.  

 



Udvalgsmål for 2021: 

Det politiske udvalg har lavet 5 udvalgsmål, som institutioner og skoler skal 

arbejde med i 2021, dette vil også række ind i 2022. Særligt punkt 2 

involverer også forældrebestyrelsen, da det omhandler institutionernes 

tydelighed i forventninger til forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet med 

daginstitutioner og skoler. Udvalgsmål er medsendt som bilag 

 

Næste møde er 1.6 og følgende punkter skal på dagsorden: 

• AULA 

• Opfølgning på dialogmødet 27.5 

• Det åbne Dagtilbud opfølgning på proces 19.5 

 
  

 
Referent Lone Meier 


