
REFERAT Bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud 

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 17-18 

Sted: Online 

Til stede er: Anna (Klatretræet), Anne (Børnesymfonien), Annette (medarbejder), Charlotte (medarbejder), 

Christina (dagplejen), Julie (Spiloppen), Kristian (Ællebælle), Lisbeth (medarbejder), Mads (Hoppeloppen), 

Maria (Solsikken), Sofie (Regnbuen), Signe (Smilehullet, referent), Mette (dagtilbudsleder) 

 

17.00–17-20: Info fra dagtilbuddet   

Mette giver en kort introduktion til forløbet under nedlukningen. Fokus var særligt på nødpasningen. 

Mette fortæller, at dagtilbuddet nærmest samtidigt med nedlukningen lancerede en Facebook-gruppe. Der 

har været mange positive tilbagemeldinger fra forældrene på den kommunikation, som kommer via 

Facebook. Facebook siden er en ledelsesmæssigt kommunikation samlet set fra dagtilbuddet til dem, som 

vil kigge med.   

Vedr. genåbningen var det presset, at alt skulle arrangeres hen over påsken. Der har været spørgsmål fra 

forældre om forskellige lokale regler i hvert dagtilbud. Det har været en stor opgave at modtage, omsætte 

og videreformidle de retningslinjer, som er kommet løbende. Mette fortæller, at de pædagogiske ledere 

har gjort et stort stykke arbejde, og at alle medarbejdergrupper har udvist stor forandringsparathed og 

styrke i den periode.  

Status lige nu er, at normeringen er mindre end i sidste uge, da man nu kan være på stuerne. Alle 

omstillinger tager tid at omsætte til nye rutiner. Der er fokus på adskillelse og opsporing ved tilfælde af 

sygdom.   

Der er fortsat midler (fra forvaltningen) til alt ud over den normale normering – både til ansættelser og til 

løsninger til uderummene. 

 

17.20-17.40: Info fra afdelingerne  

Vi tager en runde til hver afdeling.  

Kristian (Ællebælle): Det har alt i alt været en god oplevelse omkring opstarten. Der har mest været 

manglende svar på praktiske udfordringer. Men alle omstillinger er krævende.  

Sofie (Regnbuen): Der har ikke været forældrerådsmøde. Der har været møde om ansættelse af en ny 

leder. Opstarten er gået godt – da man kom ud over de første dage. Ellers er der fokus på planlægning af 

valg og storbørnsgruppen. 

Mads (Hoppeloppen): Der har ikke været møde, men skriftlig kommunikation. Det er samme problemer, 

som de andre har nævnt. Særligt ferieplanlægning og ændrede ferieplaner for forældre har været drøftet.   

Mette fortæller, at både valg, de kommende skolebørn og planlægning af sommerferien er på dagsordenen 

hos forvaltningen. Sommerferien kommer der forhåbentlig svar på i næste uge fra forvaltningen. I 

dagtilbuddet er man i gang med den indledende planlægning.  



Maria (Solsikken): Der har været løbende forældrerådsmøder. Man har kunnet reagere hurtigt med 

kommunikation på både intra og Facebook – og der har ikke været brok fra forældre. Der er stor ros til 

personalet! Der er stadig hængepartier i byggeprocessen, og der er sendt et brev til forvaltningen om 

processen.   

Anne (Børnesymfonien): Der er ikke holdt forældrerådsmøde. Pædagogerne har klaret genåbningen. 

Generelt er det de samme bekymringer, som er nævnt.      

Anna (Klatretræet): Personalet har gjort det godt! Svært at få input for forældrene, fordi man ikke mødes i 

samme grad som før. Plads indenfor er en mangelvare. Der er indkøbt nyt akustik-gulv. Storbørnsgruppen 

er også i tankerne her. 

Mette fortæller, at der snart kommer fælles retningslinjer for de kommende skolebørn. Men vi må indstille 

os på, at deres overgang ikke bliver, som den plejer. Når retningslinjerne kommer, vil pædagogisk leder 

melde ud til kommende skolebørn, hvilken lokal løsning der bliver lavet. Samarbejdet med skolen vil Mette 

informere om.  

Signe (Smilehullet): Der er holdt forældremøde. Mange børn er tilbage – og alt i alt går det rigtig godt. Der 

var forældre, som var forvirrende omkring genåbningen – men der har ikke været utryghed eller brok.  

Julie (Spiloppen): Mange af de samme ting, som er nævnt. Det har været svært for forældrerådet at melde 

ind på opgaver – hvad må man? Men glade børn og mange små positive ting, som trods alt kommer ud af 

krisen.  

Christina (dagplejen): Det, som har fyldt mest, er de indskrænkede åbningstider pga. hygiejne-krav. 

Opstarten af de små børn har også været ekstra udfordret.  

Mette fortæller, at dagplejen kan komme i legestuen igen.  

Lisbeth: Hygiejne har fyldt – og at dagplejerne har været alene.  

Charlotte: Vi har nydt at være mange mennesker. Der har været god stemning. Børnene har det rigtig godt 

– der er børn, som har udviklet sig på nye måde. Særligt mange skolebørn har nydt godt af de små grupper 

og den gode normering. Forældrene har taget godt imod det nye – og særligt den hurtige aflevering + 

afhentning. Alle børn er tilbage i Smilehullet.  

Annette: Vi kom ret hurtigt ind i en dagligdag med glade børn. Både børn og personale har nydt den gode 

normering. Og nye muligheder i uderummet blev opdaget.     

Mette fortæller, at man også er opmærksom på at lære af de gode ting, der opleves rundt omkring i 

institutionerne her under corona-restriktionerne.   

 

17.40-18.00: Overblik over opgaver og fremtidige bestyrelsesmøder  

Vi planlægger at mødes medio juni. Anna og Mette melder en dato ud.   

Ideer til emner kunne være: 

- Økonomi 

- Stærkere læringsfællesskaber / Dagtilbuddets læreplan 

- Ferie (men forhåbentlig kommer retningslinjer ud hurtigere) 



- Overgange (skal vente til den nye bestyrelse samles til august) 

Men vi må være fleksible med dagsordenen – alt kan ændre sig hurtigt i denne tid.  Mette sender en 

kalenderinvitation via mail med ny dato.  


