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Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Dagtilbud den 15. juni 2020 kl. 17-

18.30 over Teams. 

Tilstede er: Mette Ruggaard (dagtilbudsleder), Anne (Børnesymfonien), Anne-Sofie 

(Regnbuen), Kristian (Ællebælle), Signe (Smilehullet, referent), Lisbeth 

(medarbejder), Annette (medarbejder), Charlotte (medarbejder) 

Afbud fra: Anna (Klatretræet, formand), Stine (dagplejen), Mads (Hoppeloppen), Julie 

(Spiloppen), Maria (Solsikken) 

 

Dagsorden 

Kl. 17.00-17.20: Information fra Dagtilbuddet  

Mette orienterer om følgende:  

Status på genåbning:  

Vi må igen være sammen på stuerne / i legegrupperne. Der er stadig mange 
restriktioner for personalet – det begrænser mulighederne for at igangsætte 

projekter. Der arbejdes ud fra, at vi åbner efter sommer med samme restriktioner. 
Men vi håber, vi snart er mere tilbage til normalt – selvfølgelig stadig med hygiejne-

regler. Personale/forældre/børn med symptomer testes løbende. Der er en smule 
sygefravær pga. de strengere krav til at blive hjemme ved symptomer. Der er opstået 
gode pædagogiske rutiner de sidste måneder – erfaringer vi kan tage med ind i en 

hverdag efter coronavirus.   

Valg, fællespasning og overgangsarbejdet:  

Fællespasning. I ugerne 28-31 må børnene være mere blandet. I uge 29-30 

opretholdes fællespasning, som overholder de udstukne retningslinjer.  

Valg. Valget skal foregå de næste uger. Der skal være konstituerende 
bestyrelsesmøde i uge 27/28. Informationsaftenerne i de enkelte afdelinger udskydes 

til februar.    

Overgangsarbejdet: 

Overgangsarbejdet er pt. ikke helt som normalt. Der arbejdes i den enkelte afdeling – 

og vi hører ikke, at forældre er utrygge ved situationen.   

Indsats efterår 2020:  
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Arbejdet med ”Den styrkede læreplan” er godt i gang – men hele 
processen forsinkes en smule pga. nedlukningen. Læreplanen er en synliggørelse af, 
hvad vi arbejder med – både overfor medarbejdere og forældre. Vi venter stadig på, 

at ECERS kommer og observerer vores læringsmiljø og giver os data at arbejde videre 

ud fra. Offentliggørelsen af lærerplanen er rykket til den 31. december 2020.       

 

Kl. 17.30-17.50: Dagtilbuddets økonomi:   

Adm. leder, Gitte Hauge Hansen, deltager i mødet og fremlægger dagtilbuddets 

økonomi: 

Det er besluttet, at den enkelte afdeling får over/underskud med til regnskabsåret 

2021.   

Pga. coronavirus har arbejdet med økonomi været en smule anderledes. Der følges op 

på løbende økonomimøder.   

Puljemidler til mere pædagogisk personale: Tranbjerg Dagtilbud har i 2020 fået lige 

over 1 mio. kr. (til et helt år). De kommer alle i spil i efteråret 2020. De fordeles til 

afdelingerne efter børnetal.  

Mette siger, der arbejdes efter at få så mange penge som muligt ud til afdelingerne. 
Og det forventes, at hver afdeling skaber et fornuftigt budget. Dagtilbuddet støtter op 

om fx sygdom, afskedigelser og andre steder, hvor normeringen bliver påvirket og 

man ikke kan planlægge sig ud af det. 

Annette spørger ind til de ekstra normeringstimer. Mette siger, de skal gå til 

personaltimer – og ikke til fx at dække underskud.  

Signe spørger, hvordan vi kommer til at gå i 0 i år. Gitte svarer, at vi bruger af vores 
penge på kontoen – og at erfaringen med årsrytmen er, at økonomien forbedrer sig i 

efteråret.    

Kristian spørger, hvor mange ekstra penge der er brugt pga. coronavirus. Gitte 
svarer, at der i lønkroner er brugt ca. 350.000 kr. Derudover er alle faktura på fx telte 
osv. mærket med VIRUS. Vi forventer, at der kommer midler tilbage fra forvaltningen. 

Mette siger, at målet er at normeringen er stabil alle steder. 

Mette og Gitte fortæller, at man arbejder efter at sætte flere midler af til 

vedligeholdelse af bygninger i de afdelinger, som trænger.  

Bestyrelsen godkender arbejdet med økonomien.   

    

Kl. 17.50-18.00: Lokale Forældreråd  
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Status fra de forskellige forældreråd 

Smilehullet: Glade børn, forældre og personale. Alle har vænnet sig til den nye 

hverdag. Vi er kede af at skulle sige farvel til alle de ekstra, dygtige medhjælpere i 
uge 27. Valget er godt i gang. Og ellers har det fyldt, at vores pædagogiske leder 

Anne er stoppet.    

Regnbuen: Det er møde i morgen i forældrerådet om bl.a. valget og overgange. 

Ellers er både børn og forældre tilfredse. Anne-Sofie opfordrer til, at der 
kommunikeres ud om, hvorfor vi stadig har restriktioner på dagtilbudsområdet. Mette 
siger, man nok vil bibeholde de nuværende regler til sommerferien – herefter må vi 

se, hvilke restriktioner vi skal overholde.  

Ællebælle: Der er ikke holdt forældrerådsmøde. Børnene er glade. Annette supplerer 
med, at hverdagen kører med tilfredse børn og forældre. Men forældrene er undrende 
(ikke utilfredse) over, at vi ikke må lukke mere op. For personalet begynder 

hverdagen også at komme tilbage.     

Børnesymfonien: Der er også tilfredshed over hele linjen.    

Dagplejen: Valget er i gang. Ellers går det fint og forældrene accepterer 

restriktionerne. Legestuen er igen åben – men rengøring fylder stadig meget.   

 

 

Evt.  

Mette takker for samarbejdet til de bestyrelsesmedlemmer, som udtræder efter dette 

valgår. 

Efter sommer planlægges efter, at vi kan genoptage vores fysiske møder rundt i 

afdelingerne.     
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