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Referat bestyrelsesmøde i Frederiksbjerg Dagtilbud. 
Mødet blev afholdt d.14.maj 2020, mødet blev afholdt via Microsoft Teams. 
 
Til stede: Ann, Mathilde, Urd, Karen, Karen R., Gitte, Nanna og Inger 
Afbud: Maria, Taia 
 

Status dagtilbud: 
DTL fortæller om afdelingernes arbejde med Drejebog 2 i forbindelse med overgang til de nyeste retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen. I to skovbørnehaver venter vi med at igangsætte ændringer til efter kr. himmelfartsferien. De 
enkelte råd er informeret og inddraget. I begge tilfælde handler det om transport til og fra børnehave. Forældre har 
fået besked. 
Øvrige afdelinger indfaser de nye justeringer som planlagt. Der er sket lempelser ift. gruppestørrelse, det er der stor 
tilfredshed med i de enkelte afdelinger. Samtidig er det tydeligt at det kræver at vi fastholder rutiner for sundhed og 
hygiejne i hverdagen, nu hvor smittekæden er blevet længere.  
DTL har i nyhedsbrev til forældre opfordret til at også forældre fortsat har fokus på at vi sammen skal holde børn og 
voksne raske. DTL ønsker at fastholde at alle er symptomfri i 48 timer inden de vender tilbage til dagtilbuddet efter 
sygdom. 
Gennem de seneste uger har vi i dagtilbuddet haft få børn og medarbejdere til test, men alle prøver er heldigvis ne-
gative. Vi oplever fortsat lavt sygefravær og det gør alle godt at miljøet i afdelingerne er sygdomsfrit. 
Det går generelt set godt i afdelingerne – vi oplever medarbejdere der arbejder hårdt for at skabe en god hverdag 
for børnene, men de mange justeringer og nye måder at arbejde på, slider. 
Medarbejderne savner hinandens selskab ved eks pauser og de savner en del af arbejdsfællesskabet der handler om 
samarbejde om kerneopgaven – der arbejdes meget opdelt. Samtidig mærker vi stor opmærksomhed på hvad vi 
oplever at der sker i børnegruppen og i det pædagogiske læringsmiljø, i den organisering vi har lige nu. 
Det betyder at DTL fastholder at afholde pædagogisk dag d.5.juni. Tema for dagen bliver en systematisk opsamling 
på erfaring og læring i denne periode – hvad er børnenes udbytte – hvilke perspektiver får vi øje på i samarbejdet 
med forældre og ikke mindst, hvad betyder det for vores opgave og vores arbejdsmiljø. 
Pædagogisk dag kan ikke afholdes som vi kender det, Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes naturligvis også 
her. Pædagogisk dag afholdes lokalt i afdelingerne, dagen er planlagt således at der arbejdes i stuegrupper og at evt. 
opstart og afrunding på dagen, afholdes ude med behørig afstand eller via Teams. 
Bestyrelsen vil gerne sende en lille hilsen til medarbejderne for at anerkende deres store indsats i hverdagen. Gitte 
og Karen formulerer en lille tekst som Inger sender til medarbejdere via intra. 
 
Princip for det åbne dagtilbud: 
Som opfølgning på vores arbejde med at formulere et princip for hvordan vi med udgangspunkt i kerneopgaven kan 
være i relation til vores lokalområde. Bestyrelsens princip er en del af vores input til den pædagogiske læreplan. 
Taia der ville lede os igennem aftenens proces, har desværre været nødt til at melde afbud. 
Bestyrelsen ender med at beslutte at punktet udsættes, så Taia får mulighed for at lede os igennem hendes plan-
lagte proces, 
 
Næste møde: 
Vi beslutter at mødet d.9.juni skal afholdes fysisk og evt forlænges så vi kan nå både at udfærdige princip og evalu-
ere på vores pilotprojekt, særligt den del der omhandler det at have eksterne bestyrelsesmedlemmer med. 
Bestyrelsen er indstillede på at mødet kan afholdes ude, hvis ikke det er muligt at samles i et mødelokale. 
Inger kontakter Louise Budde, B&U for snak om hvordan vi kan evaluere. 
 
 
 
Referent 
Inger Barslund 
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