
Online Bestyrelsesmøde d. 06-05-2020 
Til stede: Maria, Aske, Anett, Anne-Mette, Anna sandal, Ida, Nanna, Anne Sandal, Sanne Kjølby, Karina 

Referent: Nanna 

1. Velkomst og introduktion til rammen for det virtuelle møde og aftale om referent. 
 

2. Kort orientering om nedlukningen og perioden med nødpasning 
 

- Nedlukning gik godt. Forældre var gode til at finde andre pasningsmuligheder. Der var kun 2 børn 
fra dagtilbuddet der blev tilmeldt nødpasning. Mange forældre tilmeldte ikke barnet nødpasning, 
selvom de havde ret til det. Der var også 14 børn fra selvejende institutioner der var tilmeldt 
nødpasning og skulle passes i de offentlige tilbud. Desværre måtte de ikke sende egne pædagoger 
med børnene. 

 
- Stor tak til alle forældre for at være så omstillingsparate. 
 

3. Orientering om genåbningen med rapport fra alle afdelinger 
 

Generelt for alle institutioner i dagtilbuddet: 
- En lidt hektisk genåbning, dog har alle været ved godt mod og været gode til at samarbejde – 

både pædagoger og forældre. Forældre har været gode til at melde mødetider ind, og mange 
børn har startet stille op med få timer i daginstitutionen. 

- Generelt for genåbningen har der været stor omstillingsparathed, god samarbejdsvillighed, god 
kommunikation og stor opbakning fra forældrene. 

- Børnene virker til at trives i de små grupper og det er fedt med så god en normering. 
- DET BETYDER RIGTIGT MEGET FOR PERSONALET NÅR DE FÅR ROS FOR DET DE LAVER FRA 

FORÆLDRENE. Så TAK for alle de roser vi har fået. 
- Alt er nemmere når solen skinner. Alle havde dog forberedt sig på at der kunne komme regn. 

Alle institutioner i dagtilbuddet har mulighed for at komme indenfor i små grupper når alle 
lokaler tages i brug. Rytterparken og Skovparken har fx også mulighed for at låne 
selskabslokalerne i boligforeningerne. 

- De helt små børn klarer sig rigtigt godt – de er helt uvidende om situationen. Der er ro i de små 
grupper og det er godt for børnene. 

- Mange færre børn og personale er syge af alt muligt andet. 
- Der har været udfordringer mht. rengøring af alt legetøj. Specielt har dagplejen det svært med 

at skulle nå det hele, inden for åbningstiden. I enkelte tilfælde er der derfor lavet særaftaler om 
åbningstiden. 

- Alle institutioner er ved at komme op på fuldt børnetal nu her. 
- Enighed blandt forældrene at Sundhedsstyrelsens video omkring genåbning ikke var god. Den 

giver børnene ansvaret for at huske at vaske hænder og holde afstand, og så skal vi gemme os 
for Corona. Det vil altid være de voksnes ansvar at huske børn på, at vaske hænder og holde 
afstand – det er ikke noget børnene skal gå og bekymre sig om! 

 

Rapport fra de enkelte institutioner: 

- Rytterparken: Hektiske dage under genåbning, ikke meget påske for medarbejderne, men en 
kæmpe holdånd fra personalets side og god opbakning fra forældre, i forhold til at alle børn 



ikke kom de første dage. Forældrene har været gode til at melde mødetider ind. Stor ros til 
forældrene fra Lars. De har kunnet ansætte en masse gamle medarbejdere og har fået 2 nye 
medarbejdere udefra. Det med gruppesammensætningen har været lidt svært i starten, men 
fungerer nu.  

- Skovparken: Hårdt at komme i gang, men stor opbakning fra forældre og personale. Børnene 
trives i de små grupper. 

- ÅrhusBo: I starten var der en stor usikkerhed, men de fandt hurtigt nogle gode nye rutiner, som 
personalet er trygge i og har det godt med. De nyder de gode normeringer. Er aktive med at 
komme på ture. Det begynder at kunne mærkes at alle børn møder på fuld tid. 

- Troldeskoven: Forældrene er gode til at samarbejde og god kommunikation med forældrene. 3 
børn pr. personale. Personalet kan godt synes det er lidt ensomt. 

- Kornbakken: Udfordring at have det hele klar til første dag. Gået over al forventning og stor ros 
til de samarbejdsvillige forældre. 

- Dagplejen: De er kommet i godt i gang. De savner også at kunne komme i legestue og mødes 
med hinanden.  
Dagplejerne er udfordret på rengøring. Indtil videre er problematikkerne blevet løst individuelt 
hos den enkelte dagplejer, med små justeringer i åbningstiden. Det er desværre ikke muligt at 
få bevilliget rengøring udefra. 
 
 

Kommentarer fra forældrene i bestyrelsen: 
- Sanne: Hatten af for dagplejerne! De gør det godt og klarer også rengøringen. 
- Maria: Enig med Sanne, dagplejerne er vanvittigt seje. Dagplejen har haft meget dag-til-dag 

info, der har været stor imødekommenhed og flexibilitet. 
- Nanna: God kommunikation gennem Intra. Børnene er glade. 
- Anne-Mette: Har selv sit barn i kolonihaven, men lederen fortæller om glade børn og mindre 

gråd inde ved børnehaven også. Alt taget i betragtning, så er det bare godt gået af både 
pædagoger og forældre. Har dog været lidt bekymret for, hvordan børnene bliver påvirket af så 
opdelt en hverdag. 

- Aske: Tilslutter sig rosen til pædagogerne. Er enig med Anne-Mette om de bekymringer 
børnene kan få. Sundhedsstyrelsens video har ikke hjulpet på færre bekymringer for børnene – 
det virker til, at der ikke har været en børnepsykolog med, da de lavede den! Den giver 
børnene ansvaret for at holde afstand og vaske hænder, hvilket kan skabe unødvendige 
bekymringer for især de store børn, der forstår hvad der sker. 

- Ida: Har følt sig meget velinformeret under hele forløbet. God og grundig information fra 
lederen af, og så blev hun ringet op af pædagogen i datterens gruppe dagen før start. Det 
betød rigtigt meget. Børnene accepterer det hegn der er sat op, og får et glad barn med hjem 
hver dag.  

- Generelt er der STOR ros til pædagogerne – I gør det godt! 
 

 
4. Hvordan og med hvad bliver forældrerådene aktive igen?  

Opgave til forældrerådene: Hvordan holder forældre og personale kontakt med hinanden, når vi ikke 
mødes i hverdagen 

- Tag problematikken med til forældrerådsmøderne og meld tilbage til næste bestyrelsesmøde. 
Så vi også kan bibeholde det gode samarbejde med forældrene. 
 

5. Evt. 
- Tak for godt møde 
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