
Dagsorden til Bestyrelsesmøde 27. 
oktober 2020  

Forplejning:  Kaffe og lidt sødt. 
Sted: afholdt over Teams    
Mødeleder: Sigrid/Helle  
Referent: Trine  
Afbud:     
Tidspunkt.  19-21 

  

 
 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 

2. Det obligatoriske frokostmåltid 
a. Baggrund: der skal i år stemmes om det obligatoriske frokostmåltid 
b. Formål: at vi ser om principperne vedr. frokosten kan bruges i det nye udbud 
c. Metode: Oplæg ved Helle, dialog og beslutning 

Der skal stemmes på et oplyst grundlag, så vi skal beslutte om der skal mere info ud for at 
det er et oplyst grundlag. 
Vi har allerede besluttet at vi ikke ønsker en aldersopdelt madordning. Det vil sige at det er 
enten alle eller ingen, så vi skal ikke tælle stemmer. Århus kommunes krav til økologi er at 
det er minimum 60% af madvarerne der er økologiske. Vores ud bud er væsentligt højere i 
økologi og er på ca. 90%. fællesudbuddet for 2019 lå på mellem 80-90% 
Det kunne være en god ide at sende et billede eller en beskrivelse af maden der er med, 
med ud for at give et bedre billede af det. 
Der er et ønske om at den varme ret kommer tilbage, så det skal med i vores ønske. 
Vi sender foto af maden og en madplan fra Monas med ud. Vi kan ikke vide om Monas for 
udbuddet, men vi antager at det stadig giver et billede af hvordan frokostmåltidet ser ud. 

Det bliver digitalt afstemning og afstemningen bliver i december.  
 

3. Godkende forretningsorden 
a. Baggrund: forretningsorden blev vedhæftet referatet fra sidste møde og den skal vi 

have godkendt. 
b. Formål: At bestyrelsen godkender forretningsorden 
c. Metode: dialog og beslutning 

Forretningsordenen er godkendt 
 
 

4. Principper for fællespasning 
a. Baggrund: der er i løbet af året sampasning, vi oplever, at der tilmeldes sent og at 

der bruges for mange ressourcer til dels at indsamle tilmeldinger ind og dels 
personaleressourcer i pasningen 

b. Formål: at vi får talt om, hvordan vi kan undgå det. 



c. Metode: oplæg fra ledelsen med forslag, dialog og beslutning 
 

Der har været et meget markant frafald i forhold til om man har brug for fællespasning. Der er et 
stort ønske om at vide om man har forholdt sig til ferien.  
Vi beslutter at de næste to fællespasninger prøver vi af at melde alle børn af pasning, så man skal 
ind og gøre noget aktivt hvis man har brug for pasning. Vi evaluerer på det efter de næste to ferier. 
Vi prøver det af i uge 7 og påsken i 2021. Det er de pædagogiske lederes ansvar at sørge for at 
alle er oplyst om at alle børn er meldt af pasning. Vi prøver at gøre det i alle ferie og ikke kun i de 
ferier hvor vi har fællespasning. 
 
 

5. Nyt fra dagtilbuddet  
a. Baggrund: Hvad rører sig i dagtilbuddet lige nu. 
b. Formål: At informere  
c. Metode: Oplæg og dialog 

Vi har gang i mange ting i dagtilbuddet.  
Den ny styrkede læreplan skal være færdig ved årets udgang. 
Nye hjemmesider der skal være klar 1/1 2021 
Stærkere Læringsfællesskaber er også i gang igen 
Dagplejerne er i gang med børns tidlige sprog. 
 
Vores institutioner er fyldt godt op og der er stadig venteliste til vores institutioner. 
 

6. Corona hverdagen 
a. Baggrund: Vi har i institutionerne stadig Corona på dagsordenen. I den forbindelse 

kan der være noget, vi som bestyrelse, vi skal tage stilling til 
b. Formål: at får dialog om hverdagen om tvivl og utydeligheder 
c. Metode: dialog 

I forhold til vores udeliv pga corona er vi dybt afhængig af at børnene har meget og godt 
vintertøj med. Selv om vi ved heldagsregn forsøger at gå lidt ind, så er vi stadig afhængig 
af at alle børn kan komme ud i tørt tøj. 
Der er et forslag om at vi kunne spørge til om nogen havde ekstra vintertøj som deres børn 
er vokset ud af.  
Vi tager forslaget med hjem i vores afdelinger. 
 
Der kommer hele tiden nye små ændringer i forhold til retningslinjer og vi prøver at afveje 
hvornår vi informere og hvornår vi kommer til at forvirre. 
De nyeste retningslinjer kan findes på Århus kommunes hjemmeside. Der ligger hele tiden 
de nyeste guides.  
Noget af det vi har meget fokus på er barnets almene tilstand. I sundhedsstyrelsens 
seneste symptom liste er der noget der tyder på at symptomer hos børnene godt kan være 
lidt anderledes end hos voksne. 
 
I institutionerne prøver vi at se frem med tanke på at corona er kommet for at blive, så vi 
ikke hele tiden går og venter på corona går over.  
 
Vi vil rigtigt gerne have tilbagemeldinger på om vi kan gøre noget på en anden måde.  

 
7. Punkter til næste møde 

 
Der er dialogmøde med rådmanden D 10/12 
Tidligere har det været formanden der deltog, men det er virtuelt, så dem der har lyst til at deltage, 
kan deltage. Der er to tidspunkter vi kan logge på, men vi beslutter at det er kl. 18. vi deltager.  


