
 

 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde 20. januar 
2021  

Forplejning:  står vi selv for 😊 

Sted: TEAMS    
Mødeleder: Sigrid/Helle  
Referent: Trine  
Afbud:     
Tidspunkt.  19-21 

Tilstede, Mette (forældre i Spiren) Søren (forældre i Spiren)Tina (pædagog i Bifrost), Neel 
(pædagog i Spiren) Trine ((Pæd. Leder i Solsikken) og Helle ((dagtilbudsleder) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

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

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

være forælder i denne tid. Give information om dagligdagen og udskudte projekter i 
Børn og Unge. 

c. Metode: dialog 
d.  

Når Sundhedsstyrelsen kommer med anbefalinger, skal det lige igennem behandling i KL 
og Børn og unges kriseledelse. Derfor er der somme tider lidt forsinkelse. 
I afdelingerne i vores dagtilbud er der ikke et ønske om at dagtilbud kommer i nødpasning. 
Vi oplever i dagtilbuddet at der er forholdsvist mange der har mulighed for at holde deres 
børn hjemme, hvilket er en kæmpe hjælp. Det at nogen kan holde deres børn hjemme 
skaber en gode mulighed for institutionerne for at skabe en god hverdag for de børn der har 
brug for pasning. 
 
Generelt rundt i afdelingerne går det godt. Der er en god stemning og udfordringerne med 
udendørs afhentning og aflevering finder stille og roligt sin vej. Der er lidt forskellige 
løsninger, men alle steder går det godt. 
 
Vores direktør holder morgenmøde den første tirsdag i måneden kl 8.15, dette møde er man 
velkommen til at lytte til.  
 
Børn og unge har udskudt 27 projekter her hen over foråret, for at prøve at passe på os i 
daginstitutionerne. Blandt andet er Aula udskudt til maj. 
 

3. Det obligatoriske frokostmåltid 
a. Baggrund: der er afgørelse af frokostmåltidet 
b. Formål: at oplyse om status for afstemningen 
c. Metode: Information 

 
Der er et massivt flertal i alle afdelinger for at vi fortsætter med madordning. Der er mulighed for at 
vi de næste to år fortsætter med vores udbyder som er Monas. Vi er godt tilfredse med den mad vi 



 

 

får, så hvis bestyrelsen siger god for det, vil vi gerne gå med den løsning. Det beslutter vi at vi gør. 
Så maden bliver de næste to år leveret af Monas som nu. 
 
 

4. Social Kapital 
a. Baggrund: Vi har lige før Jul modtaget resultaterne af social kapitalmålingen for 

personalet, udført i efteråret 2020. 
b. Formål: At orientere om målingen og dele tanker om den 
c. Metode: dialog  

I de lokale arbejdsmiljøgrupper bliver der arbejdet med rapporterne. Vi arbejder med det ved at 
vælge et fokus og prøve at lave nogle indsatser. Målingen denne gang afspejler et institutions liv 
med corona. F.eks så er relationen til kollega - altså det at hjælpe hinanden på tværs, det har 
virkeligt været udfordret i denne tid, da vi jo ikke skal blande os for meget. 
I dagplejen prøver man at lave “hej med dig møder” over teams, for at afhjælpe ensomheden en 
smule. dagplejerne må ikke komme i legestuen, så de er rigtigt meget alene og savner sine 
kollegaer. 
 

 
 

5. Budgetopfølgning i dagtilbuddet 
a. Baggrund: Vi er så småt ved at afslutte budgetåret 2020, og er i gang med at 

planlægge budgetår 2021 
b. Formål: at der gives en status på, hvor vi er. 
c. Metode: oplæg og dialog 

 
Budget 2020 er ved at blive afsluttet. Der bliver lagt noget fra på fælles afsnittet, dette kan bl.a. 
bruges på at dække uforudset udgifter rundt i afdelingerne. Dagplejen kan, jævnfør dagpleje 
analysen, ikke hænge sammen økonomisk og det underskud dagplejen generer dækker vi 
solidarisk.  
Vi kommer ud af 2020 med et lille overskud på 200.000 hvis alt går som det ser ud lige nu. Som 
dagtilbud satser vi ikke på at komme ud af året med et stort overskud. pengene skal ud og arbejde. 
Har vi mere end 5% i overskud, bliver pengene indefrosset. 
 
 
 

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

 
Vi er i gang med vores hjemmeside, den er næsten færdig. Der mangler lige lidt billed 
godkendelser, men eller bliver den gjort aktiv. 
Vores ny styrkede læreplan er også færdig og vi skal have den ud og leve i afdelingerne.  
Der har været høringssvar, desværre med en lidt kort frist. Vi har fra ledelsen sendt et høringssvar 
ind i forhold til dagpleje analysen. 
 
 
 

7. Punkter til næste møde 
Respekt for grænser 


