
 

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Langenæs dagtilbud den 24. 
november  
 
Til stede: Kristoffer (Langenæsstien 6D), Sanne (Ankersgade), Mie (Læssøesgade), Rikke 

(personalerepræsentant), Marie (Langenæsstien 6B), Charlotte (Mariendal), Dorthe (Børnehuset 27-

29). 

Afbud fra: Stine (Langenæsstien 8B), Kris (Kirkedammen) 

 

Mødeleder: Martin (dagtilbudsleder). 

Referent: Dubravka (Langenæsstien 6A) 
 

Hvad er forældrerådene i de enkelte afdelinger særligt optagede af for tiden? 

Afdelingerne gav skiftevis en orientering om, hvad deres Forældreråd for tiden er særlig optaget af. 

Under orienteringerne blev det tydeligt, at Forældrerådene, på tværs af afdelingerne, har meget de 

samme drøftelser, især i relation til Corona-restriktioner, herunder; 

 

• Jul og juletraditioner i Corona-tiden 

• Aflevering/hentning i Corona-tiden 

• Udfordringerne ved at være nye forældre i vuggestuen/børnehaven under Corona. ”Nye” og 

”gamle” forældre kender ikke hinanden eller hinandens børn – hvordan kan man 

imødekomme udfordringen med respekt for restriktionerne? 

• Forældresamarbejdet i Corona-tiden.  

• Mere gennemsigtighed i de beslutninger, som der træffes under Corona og mere information 

i forbindelse med de tiltag der laves grundet Corona. 

• Aktiviteter, der kan gennemføres under de nuværende restriktioner. 

 

Langenæsstien 6A kunne fortælle, at de er i gang med at modernisere institutionen bl.a. invendigt, 

hvor Forældrerådet har mødtes for at dekorere vægge. 

 

Børnehuset 27-29 oplyste, at de pt. ingen Forældreråd har. Dorthe var kort inde på situationen 

omkring ombygningen og personalet, herunder at forældrene savner en tidsplan for, hvornår 

ombygningen kan forventes færdig. Derudover savnes en madplan fra Mariendal. Det blev aftalt, at 

Martin følger op på madplan og tidsplan. 

 

Charlotte nævnte, at der er mange nye ansigter (personale) i Mariendal og ikke meget fast 

personale, som Forældrerådet hos dem kunne ønske sig, at der var.  
 

Nyt fra personale og ledelse 

Fokus på, at hygineregler bliver overholdt, dvs. at der spritte af og vaskes legetøj. 

Der har været flere udbrud af Corona siden sidste møde 5. oktober. De gange, der har været udbrud 

blev smittekæden stoppet hurtigt, hvilket vil sige, at der ikke har været tilfælde, hvor børn har 

smittet andre børn. 

 



 

Der var en kort drøftelse af vaskestationer både udenfor og indenfor, brug af mundbind, 

markeringer/zoner, som indikerer afstand, på legepladsen og indenfor. 

 

Forældresamarbejde i Coronatid. Se vedhæftede artikel. 

https://bupl.dk/artikel/aflevering-efter-corona-hold-fast-i-boerneperspektivet-og-dialogen/ 

 

Aflevering: 

Der var en drøftelse af den nuværende afleveringsmåde, hvor der var enighed om at aflevering ved 

lågen med fordel kan beholdes – også efter Corona. Det skaber ro og ingen afbrydelser for børnene 

og pædagogerne.  

 

Online Kommunikation kan styrkes og udvides: 

Der ønske et højere informationsniveau under Corona, og den må gerne komme proaktivt. Det blev 

nævnt, at børneintra er en god platform til at informere om børnenes dag gennem billeder og tekst. 

 

Det blev forslået, at lave en video: ”på tur med barnet i institutionen” med et GoPro Kamera, som 

kan give et godt billede af hverdagen. Kristoffer og Martin undersøger muligheden herfor hos 

Torsten. 

 

Afdelingerne efterspurgte desuden, at der i højere grad kommunikeres ud om nye ansatte fx. ved at 

lægge billeder op på børneintra med nyt personale efterfulgt af lidt tekst.  

 

På samme måde kunne ”nye” og ”gamle” famillier også lægge et billede og skriv på børneintra – 

det vil desuden biddrage til at øge kendskabet til hinanden og hinandens børn. 

 

Opmærsomhed på ikke at udelukke nogen ved kun at bruge børneintra til at kommunikere. 

 

Gaderobe-samtaler 

Der var en drøftelse af ”gaderobe-samtaler”. De fleste afdelinger oplever, at der stadig er plads til 

snak om barnets dag, hvilket er vigtigt at fastholde under Corona. 

 

Forældrene 

Afdelingerne drøftede det manglende kenskab forældrene imellem.  

 

Det blev nævnt, at legeaftaler kan være svært at få etableret under Corona. En af afdelingerne delte 

deres måde at imødekomme udfordringen, som er at hænge en legeaftale-planche op, hvor børnene 

kan skrive sig op, hvis de ønsker at lege sammen. Derfra har forældrene mulighed for at etablere 

kontakten. 

 

Personalet 

Alle afdelinger oplever, at der under Corona er mange nye ansigter og kendte/faste pædagoger 

savnes. 
 

Indledende drøftelse omkring budget 2021 

Regnskabet for 2020 og det endelige budget 2021 fremlægges og godkendes på bestyrelsesmødet i 

februar, herunder de økonomiske elementer/budgetposter som budgettet består af. 

 

https://bupl.dk/artikel/aflevering-efter-corona-hold-fast-i-boerneperspektivet-og-dialogen/


 

Administrationsleder Mads Hansen indledede budgetdrøftelsen med et oplæg omkring 

budgetprocessen 2021, forventet regnskab 2020 samt ledelsens bud på indsatser 2021.   

 

Det overordnede princip for budgettet er fortsat: ”pengene følger børnene”.  

 

Langenæs Dagtilbud har et lille overskud grundet mindreforbrug under corona og ekstra midler.  

 

Økonomi og prioriteringer ligger ude i de enkelte afdelingerne, dog er der en fælles forsikringspulje 

(fællespulje). Det tænkes, at tilbageholde flere penge i fællespuljen i budget 2021med henblik på at 

tilbyde kompetenceudvikling i udepædagogik til personalet samt give et skønhedsløft til 

afdelingernes legepladser, således man kan bedrive god udepædagogik – også efter Corona. 

 

Der er opbakning til de overordende principper i budgettet fra bestyrelsen. 

 

Eventuelt 

Status på kostafstemning 

 

Afstemningen løber til den 6. december. 

 

46 procent har stemt i Langenæs Dagtilbud. 

 

 

 


