
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            
Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Mandag d. 25.1. 21 
Kl. 19.00-20.30 

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

(Krible Krable), Berit (Hobbitten), Mari-Louise (Fjældevænget), Iben 
(Vuggestuen Hasle) 
Medarbejderrep.: Søren og Eva 
Ledelsesrep.: Martin og Kristine 

Fraværende: Amanda (Bakken), Ahmed (Solen), Fowsiyo (Rydevænget). 
Der er pt. ingen forældrerep. fra Børnehuset Himmelblå og Vuggestuen 
Hasle. 

Referent: Tina Hasselgren 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
Jens (tidligere næstformand) er nu formand i bestyrelsen, da Kristina 
(tidligere formand) er stoppet i bestyrelsen 

 
2. Coronahåndtering/situationen i dagtilbuddet 

 
Status i dagtilbuddet: 
De lukkede grupper i efteråret har været pga. smitte hos personalet. 
I januar har de lukkede grupper primært været pga. af smittede børn. Der 
er pt. lukkede grupper på Bakken, Fjældevænget og Solen. 
 
Pt. har ingen nære kontakter været smittede. 
 
Ift. hjemsendelse af syge børn: Vi skal følge retningslinjerne og sende børn 
med covid-symptomer hjem. 
Der bliver spurgt til om medarbejderne er klædt på ift. at sende børn hjem 
og om retningslinjerne er klare. Dette svarer medarbejderrepræsentant ja 
til, men retningslinjerne ændres hele tiden. 
Der er klare retningslinjer og ikke plads til fortolkninger. 
Udfordringen er at der er mange trin inden vi får retningslinjerne fra 
Aarhus Kommune. 
 
Som forældre kan man blive lidt forvirret ift. anbefalinger og retningslinjer 
ift. at holde børn hjemme. 
Det understreget at dagtilbuddets afdelinger er åbne og alle børn er 
velkomne – ingen skal have dårlig samvittighed over at sende deres børn 
afsted. 
 
Kristine sender en besked ud til alle forældre omkring de nuværende 
retningslinjer. 
 
Orientering fra medarbejderne: 
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Medarbejderrepræsentanterne fortæller, at medarbejderne er glade for at 
gå på arbejde og ingen er utrygge ift. smitte. 
Der er frustrationer omkring retningslinjer og restriktioner, da det ændres 
hele tiden. 
Alle børn er meget ude, så det er vigtigt at huske skiftetøj og godt 
vintertøj, så personalet ikke skal bruge tid på at finde tøj. 
 
Orientering fra afdelingerne (ikke alle afdelinger har haft 
forældrerådsmøde): 
 
Rend og Hop: 
Personalet er ved godt mod. 
Der er stor forståelse hos forældrene. 
Forældrene har et større behov for kommunikation. 
Det er en udfordring for forældrerådet at være synlig under de nuværende 
omstændigheder. 
 
Børnehaven Charlottehøj: 
Forældrene ønsker mere kommunikation om, hvad der foregår i 
institutionen. 
Det er frustrerende for forældrene ikke at have den daglige dialog med 
pædagogerne. 
 
Hobbitten: 
Der har manglet kommunikation, da forældremødet i september blev 
aflyst. 
På forældrerådsmødet blev det besluttet, at der skal holdes stuemøder på 
Teams, så forældrene bliver informeret omkring dagligdagen og arbejdet 
på stuen. 
Personalet bruger lang tid på at finde skiftetøj eller ringe efter manglende 
tøj. 
I Hobbitten skal alt tøj fragtes frem og tilbage hver dag – det kan være et 
praktisk problem for forældre på cykel og evt. med flere børn.  
Personalet har ønsket selv at stå for rengøringen for ikke at få fremmede 
ind i institutionen. 
 
Hvad ønsker forældrene kommunikation omkring? 
Størstedelen af afdelingerne lægger dagligt billeder og beskrivelser fra 
dagligdagen på intra. 
Det der mangler, er den daglige dialog ved afhentning. I Fjældevænget og 
Solen bliver forældrene tilbudt et kort telefonmøde på 5-10 minutter, hvis 
der er behov for dette. Denne idé kan tages med til egen afdeling. 
 
Medarbejderrepræsentanterne fortæller, at medarbejderne også savner 
kommunikationen. 
 
Det positive i denne corona-tid: 
Der er fordybelse og nærvær 
Udendørsafleveringerne er så stor en succes i Rend og Hop, at dette også 
vil fortsætte på den anden side af corona. 
 
Hvad gør vi ift. børn der holdes hjemme – gør vi noget? 
Dagtilbuddets fokus og energi bruges primært på at kontakte forældre til 
de børn, der har behov for at komme i institutionen. 
 
 

3. Opsamling på mødet og highlights fra mødet 
Lægges på intra umiddelbart efter mødet. 

 
4. Evt. 
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Opfordring til at deltage i forældreorganisationens generalforsamling 
d.23.2. 
Link til tilmelding:  
https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__da1223/Dokumentarkiv%20-
%20Hjemmeside%20-
%20Dagtilbud/Hjemmeside/Indkaldelse_til_generalforsamling_2021_-
_Kopi.pdf 
 
Næste bestyrelsesmøde den 18. marts fastholdes som et ordinært møde og 
bliver virtuelt.  
 
Inden næste bestyrelsesmøde i marts skal bestyrelsen tage stilling til 
lukkedage i 2021. 
Der indkaldes til et kort ekstraordinært møde. 
Inden mødet skal der sendes noget ud på skrift og gerne en brush-up på 
erfaringer fra 2019, hvor der ikke var lukkedage. 

https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__da1223/Dokumentarkiv%20-%20Hjemmeside%20-%20Dagtilbud/Hjemmeside/Indkaldelse_til_generalforsamling_2021_-_Kopi.pdf
https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__da1223/Dokumentarkiv%20-%20Hjemmeside%20-%20Dagtilbud/Hjemmeside/Indkaldelse_til_generalforsamling_2021_-_Kopi.pdf
https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__da1223/Dokumentarkiv%20-%20Hjemmeside%20-%20Dagtilbud/Hjemmeside/Indkaldelse_til_generalforsamling_2021_-_Kopi.pdf
https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__da1223/Dokumentarkiv%20-%20Hjemmeside%20-%20Dagtilbud/Hjemmeside/Indkaldelse_til_generalforsamling_2021_-_Kopi.pdf

