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Møde:  
 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Onsdag den 10. februar 
Kl. 19.30-20.30 

Sted: Teams 
Tilstede: Forældrerep.: Jens (Rend og Hop), Kirstine (Børnehaven Charlottehøj), Lotte 

(Krible Krable), Berit (Hobbitten), Mari-Louise (Fjældevænget), Iben 
(Vuggestuen Charlottehøj), Amanda (Bakken), Ahmed (Solen), Fowsiyo 
(Rydevænget). 
Medarbejderrep.: Søren og Eva 
Ledelsesrep.: Martin og Kristine 

Fraværende: Der er pt. ingen forældrerep. fra Børnehuset Himmelblå og Vuggestuen 
Hasle. 

Referent: Tina Hasselgren 
 
 
1. 19.30-20.30  Lukkedage i dagtilbuddet 2021 

 
Bestyrelsen skal beslutte hvorvidt dagtilbuddet skal holde lukkedage i 
2021. 
Derudover drøfter og beslutter bestyrelsen om lukkedagene i dagtilbuddet 
kan vedtages som et princip, og om der skal laves forsøg med åbent i alle 
uger af sommerferien 2022. 
 
I 2019 lavede vi i dagtilbuddet et forsøg med ikke at holde lukket i uge 29 
og 30, desværre var der mange forældre, der havde indstillet sig på at der 
var lukkeuger, og havde planlagt ferie efter dette. Da personalets ferie var 
spredt mere ud over ugerne i skolernes sommerferie, var der mange 
voksne der holdt ferie mens der var mange børn i afdelingerne, hvilket 
betød at det gav en ekstra vikarudgift. Derfor gav dette forsøg heller ikke 
et retvisende billede af om det ville have en effekt ikke at have lukkedage i 
sommerferien. 
 
Der blev sat spørgsmålstegn ved om de data, der var indsamlet i 2019 og 
2020, var valide, da beslutningen om at holde åbent i sommeren 2019 blev 
meldt for sent ud og 2020 var et specielt år pga. corona. 
Hvis der skal laves et forsøg igen, skal det måske køre i to år og der skal 
evt. sammenlignes med data fra 2017 og 2018. 
 
Det blev nævnt, at retorikken kan have indflydelse på forældrenes valg om 
pasning i lukkeugerne. Vi må ikke kalde det nødpasning, det skal hedde 
fællespasning. 
 
Beslutning: 
Da vi allerede er langt henne i 2021 og mange har fastlagt deres ferieuger, 
blev det besluttet, at dagtilbuddet holder lukket i 4 uger i 2021. Datoer 
meldes ud meldt ud på hjemmeside og intra. 
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I bestyrelsen er der pt. ikke stemning for, at der skal laves et princip 
omkring lukkeugerne. Inden et evt. princip kan vedtages, skal der laves en 
forsøgsordning. 
 
Der skal i 2022 igen laves et forsøg, hvor der er åbent i sommerferien. På 
bestyrelsesmødet i juni besluttes det endeligt om der skal laves et forsøg i 
2022 og hvilke data, der skal indsamles. 
 

 


