
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. juni kl. 19.00 – 21.00 

Deltagere: Maria (referent), Samuel, Lærke, Rikke, Sabina og Martin 

1. Ombygning i Børnehuset Langenæs Alle 27-29 i efteråret 2020  

Vi påbegynder i efteråret en større ombygning af lokalerne i Børnehuset Langenæs Alle 27 -29. 

Ombygningen har til formål at opdatere de fysiske rammer til gavn for alle børn og voksne i 

Børnehuset Langenæsallé 27 -29. Dette betyder bl.a. nyt stort fællesrum, nyt stort fælleskøkken og 

nye personalefaciliteter. Herudover ombygges nogle af de gamle lokaler så de bedre lever op til 

aktuelle pædagogiske behov. I kan se nærmere på vedhæftede arkitekttegning.  

 

For at sikre, at ombygningen forløber planmæssigt og samtidig sikre plads til børnenes 

udfoldelsesmuligheder har vi besluttet at: 

• Genhuse børnehavebørnene i naturbørnehaven Mariendal. Børnene skal fortsat afleveres og 

afhentes i Børnehuset. 

• At samle vuggestuebørnene i 3 grupper.  

   

Omorganisering 

I forbindelse med ombygningen vil der også ske en omorganisering og en ny start for Børnehuset Langenæs 

Allé. Dette betyder bl.a. at det ikke er alle nuværende medarbejdere der fremover skal arbejde i 

Børnehuset. De berørte medarbejdere vil selvfølgelig få tilbudt arbejde andet sted i Langenæs dagtilbud.  

2. Genåbning efter Corona nedlukning 

a. Hvordan oplever forældre og personale at genåbningen er forløbet i de enkelte afdelinger? 

- Forældrene oplever at det har været overraskende problemfrit og velorganiseret henover 

genåbningen. Der har været en oplevelse af overskud og god tid til børnene. Afleveringen ved lågen 

har været en generel god oplevelse. Opdelingen af børnene har haft mange fordele, men også 

udfordret lege grupperne. Udeområdet er ikke lige stort i alle afdelinger og det har været en 

udfordring her under Corona, hvor udelivet har været nødvendigt.  

- Personalet har været presset på nogle af de forholdsregler som skulle overholdes. De har måtte øve 

sig i at sige pyt engang imellem og har oplevet at være mere brugte, når dagen var slut. I takt med 

at der blev lavet gode rutiner og lempelser på forholdsreglerne er det blevet meget bedre. 

 

- Vi snakker om, at vi skal have forberedt os på at stå sammen om gribe det rigtigt an når et barn 

eller en voksen bliver smittet med corona. Det er vigtigt at hverken pædagoger, børn eller forældre 

føler at have gjort noget forkert.  

 

b. Hvad har vi lært- er der noget vi gerne vil fortsætte med? 

- Rengøringen har mindsket sygdom blandt børn og pædagoger.   

 

3. Økonomi. V. Martin 

a. Status på minimumsnormeringer. Langenæs dagtilbud modtog umiddelbart efter 

nedlukningen kr. 810.000.- som tilskud til minimumsnormeringer. Midlerne er fordelt 

ligeligt mellem dagtilbuddets afdelinger og der er registreret ansættelser herfor.  

 

b. Corona Økonomi  



 

i. Tilskud til de ekstraordinære Corona Udgifter udfases og vi kommer derfor igen til 

at vurdere organiseringen i hver afdeling så vi fortsat kan tage hensyn til både 

hygiejne og pædagogik 

ii. Som det ser ud lige nu forventer vi ikke, at Corona har haft væsentlig betydning for 

dagtilbuddets økonomi. 

 

 

 

 

4. Pædagogisk læreplan 

Pædagogisk Læreplan er ifølge årshjulet dagsordensat til bestyrelsesmødet i juni måned. Men 

deadline herfor er på grund af Corona udsat til 31. oktober. For Langenæs dagtilbuds 

vedkommende har Corona betydet at den medarbejderinddragende proces i foråret blev berørt. 

Ledelsen har arbejdet videre og resultater herfra inddrages medarbejdere og bestyrelse i efteråret.    

 

- Det er yderligere udskudt til den 31 december.  

- De forskellige ledere har allerede arbejdet på det og dette bliver skrevet sammen. 

- Derudover skal medarbejderne inddrages.   

- Bestyrelsen skal inddrages efter sommerferien, på det lederne har lavet.  

 

5. Valg til forældreråd  

Der skal afvikles valg til forældreråd senest 15. september. Da der fortsat ikke må afholdes fysiske 

forældremøder, drøfter vi de forskellige alternativer muligheder for at afholde valg.   

 

- Der snakkes om at holde forældremødet udenfor og skyde det til efter sommerferien.  

- Martin indkalder til bestyrelsesmøde herefter.  

 

6. Diverse 

a. Opfølgning på møbel donation 

- Lærke sender link og Martin tilmelder os 

 

b. Opfølgning på forældrearrangement i efteråret 

- Vi skal finde ud af hvilke ønsker der er fra forældrenes side af. Vil vi gerne have et arrangement og 

hvad skulle et eventuelt tema være? 

- Vi skal finde ud af hvordan vi spreder budskabet og får forældrene med.  

- personalet kan spørges om de vil forberede et eller flere oplæg.  

- sundhedsplejerske der snakker om søvn 

 

c. Langenæs Festival bliver formentlig ikke afviklet i år  

 

 


