
Referat fra bestyrelsesmøde den 19. 
maj 2020 
 
På mødet den 19. maj var der følgende på dagsordenen: 
 

1. Velkomst og introduktion til rammen for det virtuelle møde og aftale om 
referent. 
Aske blev valgt som referent. 
 

2. Runde med opsamling fra forældrerådsmøderne 
Dagplejen (Maria og Sanne): Det er gået godt. Folk har været trygge og glade 
for at komme tilbage. De bekymringer som måtte have været, gled hurtigt i 
baggrunden. 
Vi talte en del om mulighederne for at holde kontakten mellem forældre og 
dagplejere. Det lød ikke til, at der havde været de helt store problemer. Nogle 
klarer det pr. telefon. De fleste ser jo dagplejer hver dag – selv om det er ude 
på trappen eller i haven. 
Århusbo (Mads og Karina): Mange holdt deres børn hjemme de første par uger 
– måske faktisk lige rigeligt. Det var ikke pga. nervøsitet, men for at hjælpe 
vuggestuen i opstarten. De begyndte først med usynlige grænser på 
legepladsen, men det virkede ikke så godt (børnene kunne ikke se dem) og gik 
over til synlige grænser/zoner. Der kom forslag om at sætte flere synlige 
spritdispensere op – og en forældre har hjulpet med at få dem op. 
Generelt tilfredshed med den daglige dialog mellem forældre og personale. 
Efter omstændighederne er det tilfredsstillende. 
Kornbakken (Christian): Mange af de samme ting går igen. Umiddelbart 
positive tilbagemeldinger – og vi har jo været heldige med vejret. Der er blevet 
talt lidt om, at man ikke møder så mange af de andre forældre, det er lidt 
ærgerligt og det giver lidt udfordringer med vores mentorordning, som nu er 
virtuel. 
Rytterparken (Aske): Godt og trygt at komme tilbage. Som tidligere nævnt 
lidt indledende udfordringer med gruppeinddelinger. God kontakt i dagligdagen 
– faktisk måske bedre end normalt, da man ved hvem ens barn har været 
sammen med hele dagen. De lidt sværere/tungere samtaler har været lidt 
vanskeligere at finde tid og plads til, men er lykkedes efter behov med Lars’ 
mellemkomst. 
 

3. Hvor står vi i byggeprojekterne på Kongevellen og Frijsenborgvej 
 
Det går godt med Kongevellen. Skulle have været afleveret 1/6, men det når 
de ikke helt. Det bliver i løbet af juni og med de første børn 16. august. 
Hidtidig leder af dagplejen (navn?) bliver leder af Kongevellen og vi skal så 
finde en ny leder af dagplejen. 
Der skal ansættes fire pædagoger inden sommerferien og de er blevet slået op. 
Vi begynder med to vuggestuegrupper med i alt 24 børn. 
 
Rejsegilde Frijsenborgvej bliver den 26. juni. Alle fra bestyrelsen er velkomne, 
men skal lige melde tilbage til Anne, hvis de gerne vil med. Det er kl. 11-13. 



Den skal være færdig om ca. et års tid. 
 
Anne har et godt samarbejde med Pladsanvisningen om åbningen. 

 
4. Forældrenes oplevelse af genåbning af fase 2 

Rytterparken er gået over til store grupper, Skovparken gør på mandag. 
Dagplejerne må gerne mødes med 1-2 faste ”makkere”, men ikke flere, så 
antallet af børn ikke overstiger ”stue-størrelsen”. 
 
Der er lidt udfordringer med forskellige udmeldinger. Anne slog fast, at alt 
personale skal følge de retningslinjer som udsendes af Aarhus Kommune – og 
ikke hvad der meldes ud af hverken FAO, Sundhedsstyrelsen eller i opslag på 
Facebook. 
 
Det fungerer fint med lempelserne, men vi skal nok ikke vente helt normale 
tilstande før tidligst efter sommerferien. Og så har vi jo i øvrigt virkeligt få syge 
blandt både børn og personale. 
 
Generelt er der gode oplevelser i både børnehave og dagpleje med at være 
mere ude – og det vil være dejligt at tage mere udeliv med ind i dagligdagen på 
den anden side. 
Det fungerer flere steder godt med den lidt mere kontante/hurtige aflevering 
ved lågen/på legepladsen – selv om der også er en værdi i overlevering til/med 
pædagogerne i afleveringssituationen. 
 

5. Ansættelse af ny leder i dagplejen 
Anne kan ikke afsløre noget endnu. Der har lige været holdt anden samtale og 
ansættelsesudvalget er enige, men der skal lige falde de sidste ting på plads 
(sker formentligt i morgen). 

 
 

6. Evt. 
Anne foreslog, at vi mødes en gang mere inden sommerferien. Der er sat en 
dato i juni. Anne følger op og skriver til bestyrelsen. 
 
Hvis der er medlemmer af bestyrelsen, som mener vi har glemt noget, så må vi 
meget gerne henvende os til Anne og/eller Maria. 
 
Vi havde en kort snak om indmelding af ferie. Der er ikke flere end normalt, 
som har behov for pasning i lukkeugerne. Der er derimod lidt flere end vanligt, 
som kun har meldt ferie i uge 29 og 30. 
Dagtilbuddet sætter meget stor pris på klare meldinger fra forældrene om ferie. 


