Bestyrelsesmødet mandag d. 11. januar, kl. 19.00 – 21.00. Virtuelt møde.
Dagsorden:
Velkommen.
Valg af ordstyrer. Villy
Tilstede er: Villy, Diana, Karina, Trine, Lisbeth, Julie, Karin, Mia Madeleine, Kenneth,
Lærke, Rasmus L, Rasmus G
Afbud: Nanna
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
•

Forældrebestyrelsesvalg, endnu ikke afviklet.
v/ Villy
- Opdatering på vedhæftede fil vedr. bestyrelsesvalg 2020 – 21.
- Best. medlemmer der er på valg – og rigtig indstillet?
- Plan for valg og proces i uge 3 og 4.
- Udsendelse i uge 2, opstilling / tilbagemelding frem til fredag i uge 3 og valgproces
frem til fredag i uge 4?
Vi sender det ud til alle forældre i ”parpirform” på børnenes garderobe. Eventuelle valg
sker frem til fredag i uge 4. Der hvor der er valg får forældrene en valgseddel der kan
afleveres i garderoberum i en ophængt ”stemme boks”.
Der er enighed om det er godt det sker via ”papir” og ikke i AULA, da systemet er nyt
og ukendt for mange.

•

Fra 11. januar 21 overgår vi til Aula.
- Bestyrelses overordnede retningslinjer vedr. brugen af AULA - her:
Opslag, Komme/gå , beskeder, fotos.
Vi skal have retningslinjer klar til marts, omkring hvordan vi vil bruge Aula. Der er stor
enighed om at den daglige kommunikation ikke erstattes af Aula. Vi vil ikke bruge det
som en ”Facebook” tråd, medarbejdere og forældre imellem. Opslag og beskeder skal
være begrænset, så det blot er det vigtige der kommer der. Nogle har 2-3 børn og det
kan betyde rigtig mange beskeder hvis det er om alle mulige småting.
- Fotopolitik? Forslag vedr. Aula version eftersendes mandag – gerne med tilføjelse
omkring fotos På Toppens hjemmeside.
Der er mulighed for at spørge om billeder må bruges på hjemmesiden, inde i ”stamkort”
Så på den måde kan vi måske undgå vores interne foto politik, som vi ellers har
arbejdet en del med.

•

Midt i en pandemi og Covid-19 tid:
- Status og udfordringer?
- De lokale Retningslinjer – fortsat som tidligere udmeldt?
o Der er siden da blevet udmeldt på institutionsledermøde, at man i de enkelte
bestyrelser, lokalt kan beslutte anbefalinger omkring brugen af mundbind, ifm.
bringe- og hentetider i institutionens børnehuse.
o Ifølge Retningslinjer for dagtilbud, opdateret d. 8. januar.
Det anbefales ved aflevering og afhentning af børn indendørs, at forælde
opfordres til at bære mundbind eller visir, hvis det er vanskeligt at holde at
afstand.

Med en nu hurtigere smittende covid-19 virus-variant i ”omløb” vil jeg som
institutionsleder indstille til bestyrelsen, at vi bruger mundbind ved aflevering
og hentning af børn i På Toppens fire børnehuse.
Dette for at skærme og beskytte børn, forældre og personale i denne tid.
Vi anbefaler mundbind når børn afleveres indenfor her fra forældrebestyrelsen.
Vi vil ikke påkræve at børn afleveres ude i alt slags vejr i en vintertid, da det er
vigtigt at vi har børne perspektivet med. Forældrene skal respektere at der
ikke er for mange i garderoben, og ikke forældreadgang ind på stuerne.
Der kommer et skriv ud omkring På toppens retningslinjer i alle børnehusene i
morgen.

•

Ny styrkede læreplaner.
- Vi er nået langt men mangler at tilrette det skrevne. Vi havde pædagogisk dag i
oktober, og er kommet rigtig langt md det skriftlige arbejde. Vi har indtil slutningen af
marts 2021 til at skrive det færdigt. Herefter skal det op i forældrebestyrelsen til
godkendelse.
På grund af situationen med COVID-19 får dagtilbuddene nu ekstra tid til at både at
udarbejde den skriftlige læreplan og evalueringen.
Der arbejdes fortsat med de ny styrkede læreplaner på det niveau det kan lade sig
gøre.
I foråret skal vi arbejde med ”Det Åbne Dagtilbud” omkring samarbejdet i lokalområdet. Her inviteres der bestyrelses- og personalerepræsentanter med, samt
repræsentanter fra lokalområdet, ex fra skole og fritidsorganisationer mv.

•

Afslutning af budgetår 2020:
- Der forventes et overskud for budgetåret.
- Budgetåret er endnu ikke afsluttet og forventes først endeligt opgjort i tidsligst marts
/ april måned. Som det ser ud nu, skønnes et overskud for året på omkring 500.000 kr.
Året har været meget anderledes, og været udfordrende med mange arbejdsopgaver.
Der er tilført forskellige midler både fra kommunal side og fra staten.
Budgetforudsætningerne for budgetåret har været utransparente og uigennemskuelige,
med store plusser og minusser, samt med ukendte budgetjusteringer.
Budgettet afsluttes omkring marts/ april, her vil det endelig resultat kunne ses, og
bestyrelsen vil kunne blive orienteret herom.

•

Den fælles Juleferiepasningen mellem Jul og Nytår.
- Få børn har været tilmeldt, men nu frameldt. Derfor ingen børn tilmeldt
Juleferiepasningen.

•

Her og Nu:
Nyt fra Børnehusene. Nyt fra personalerepræsentanter og Ledelsen:
- Børnehusene
Hvinningdal: Julen har fyldt, og der er kommet mange nye corona venlige tiltag. Der
arbejdes med overgange der kan digitaliseres. Der arbejdes med fri for mobberi. Der

arbejdes med farver og former, og meget mere. I vuggestuen arbejdes der med dyr
man ser om vinteren, puttekasser med fjer osv. Fastelavn står for døren.
Bakkebo: der er vokseværk, der er nu 19 bhv. børn. Der har derfor været fokus på
indkøring af nye børn. Ligeledes er der ansat nyt personale. Der arbejdes med
fællesskabsfølelse. Der har selvfølgelig også været julehygge med nisser. Fokus på
mindre legegrupper og arbejdet med børnenes legestrategier. Fremrettet bliver det
natur, science og udeliv, med huler og naturen inviteres ind.
Kærsgård: Kærsgård har været hårdt ramt af Covid i december, så det har været
noget anderledes. Men vi har lavet så mange af de faste ting, ex. Lucia. Yngste bhv har
arbejdet med fugle, fokusord og sange. Der er kommet nye børn. Vi er ude så meget
som muligt, så alle aktiviteter forsøges at trækkes ud på legepladsen. Der har været en
del nye vikarer. Der er fokus på selvhjulpenhed, og at rydde op efter sig selv i
garderoben.
Regnbuen: Arbejder med gode legerelationer. Der arbejdes med vintertemaer, der har
været mange nye børn. Der er lavet en gruppe på tværs af børnegrupperne, for at
tilgodese at de store også bliver tilpasudfordret.
I børnehaven har skolestarterne fokus på sociale færdigheder. I de andre grupper
arbejdes der med forskellige temaer
- Ledelsen:
- Ny dagligleder ansat i Kærsgård. Det er Rene Hamann-Boris der starter 01.02.2021.
- Projekter i På Toppen, Hvinningdal: Her skal vi arbejde med ”Det åbne dagtilbud,
barnets ”De første tusind dage” i vuggestuerne og ”Social inklusions” kursus, samt
psykisk og fysisk APV som er lavet i efteråret 2020 og skal bearbejdes i starten af
2021.

•

Eventuelt: Kan der afholdes stuemøder? Det kan der ikke i fysisk form, som
retningslinjerne er nu. Der er forslag om, at det måske kan være virtuelle møder, hvis
det giver mening.
Næste møde:
- Møde og dagsordenspunkter.
AULA, retningslinjer
Ny styrkede læreplaner, måske er det skriftlige klar til godkendelse?
Budget afslutning 2020
Næste møde er tirsdag d.13.04 kl. 19-21 i Kærsgård.

Referent Helle

