
Referat fra Bestyrelsesmøde i på Toppen, Hvinningdal – mandag d. 31. 
januar 2022 

Ordstyrer: Villy 

Referent: Eva 

Til Stede:  

Afbud: 

Rasmus Lund, Annemarie, Linda, Lisbeth, Maiken, Nadia, Lærke, Nanna. 

Referat fra sidst er godkendt. 

Dagsorden er godkendt. 

1. Kostordning: 
Der bliver en afstemning i hvert hus. 
Kostordning kommer ikke til at indebære morgenmad. 
Morgenmaden kan medbringes hjemmefra og kan spises i institutionen.  
Forældrebestyrelsen står for valget. 
Stemmeseddel fra sidste valg genbruges med rettelser, som Rasmus 
Gammelgaard og Lærke tager sig af at få ændringer og sender den videre til 
Villy. Dvs. fysiske stemmesedler til alle huse.  
Der laves opslag på Aula, på tavlerne ved grupperne omkring valg til 
kostordningen. 
Stemmeperioden vil starte d. 19. april og slutter d. 3. maj 
Et bestyrelsesmedlem og daglig leder laver optælling i eget hus. 
 

2. Covid 19: 

Der er forsat et høj smittetal i de enkelte huse. I Nogle mere end andre.                                                 
Vi havde en dialog omkring de restriktioner, som vi har i husene lige nu.  

Flertallet i bestyrelsen gav udtryk for at afvikle vores restriktioner, det giver ex. ikke 
mening mere at bruge mundbind, da billedet er, at personalet bliver smittet alligevel.  

Vi skal tilbage til normale tilstande igen med tiden og gerne så hurtig som muligt. 
Afventer lige de næste 14 dage, hvor smittetallene formodentligt vil falde yderligere.                                       
I ledelsesteamet er besluttet så vidt muligt at være stueopdelte inde, fortsat at bringe 
og hente børnene i garderoben v/ døren ind til stuen og at der ingen gennemgang er i 
husene frem til uge 7.  

Efter vinterferien meldes ud, hvad der aftales i hvert børnehus mellem dagligleder og 
personale, i forhold til hvilke retningslinjer man gerne vil bibeholde, eller ændre.                              
Hvad tager vi med os og hvilke erfaringer har vi gjort under Corona, som vi gerne vil 
bibeholde i de enkelte huse.  

Der bliver meldt noget ud på Aula fra det enkelte hus. 



3. Eva gav et kort oplæg omkring det pædagogiske tilsyn I Kærsgård og hvad vi 
vil have fokus på og arbejde med fremadrettet. 
 

4. Feriepasning i 2022. 
 
 – 3 dage før Påske, dagen efter kr. Himmelfart, ugerne 28,29,30, uge 52 (27-
31 december) 
Grundlovsdag og 24 er lukkedage. Personalet har tvungen ferie. 
Pasningen afholdes i de enkelte institutioner her i 2022 og formodentligt også 
fremadrettet. 
Der kommer anmodning ud til Påske og derefter bliver der set på hvilke 1-2 
huse, som skal have åbent. 

 

5. Kort referat fra Børne- og ungeudvalgets dialogmøde d. 30. november fra 
Julie/Villy. 
Der er alt for mange børn i alt for få pladser 
Tilflytningen er sket meget hurtigere end forventet. 
Der forventet at der kommer flere personaler ind i dagtilbuddene. Man vil 
bestræbe sig på at komme på 80% pædagoger/pædagogiske assistenter i 
2025, hvor vi i dag er på 62,5 % pædagoger/pædagogiske assistenter. 
Der vil i de næste par år blive arbejdet med at uddanne medhjælper til 
pædagogiske assistenter, da der er ikke nok pædagoger at rekruttere. 
Der blev fra Virklund fortalt omkring deres udeprojekt – meget spændende og 
inspirerende projekt. 
 

6. Her & NU.                                                                                                                                 
Nyt fra personalerepræsentanter og ledelse. 
Karin, Hvinningdal Børnehus: 
De har fokus på et vintertema: Det indebærer ture ud af huset, projekt på badeværelse 
med vand, frosset ting ned i vand og udforske det. 
Billede af et bestemt træ, som de følger hele året og ser udviklingen. 
Arbejdet med fokusord i forhold til vintertemaet. 
Styregruppen har lavet et idekatalog, som resten af huset har kunnet bruge. 
Fri for mobberi – fokusord januar(mod) februar (respekt). Det er de samme ord, som 
man arbejder med i hele huset. 
 
Maiken, Regnbuen:  
Fri for mobberi  
Har lavet om og har lavet nye æstetiske læringsmiljøer på stuerne.  
Har arbejdet med natur og udeliv 
Arbejdet med struktur herunder piktogrammer. Der bliver arbejdet med 
selvhjulpenhed. 
Februar bliver der arbejdet med fastelavn 
 
Ledelse: 
Ros til forældreopbakningen her i tiden med Corona. Oplever at mange har hentet 
tidligere og andre har holdt mere fri. 



Stor ros til personalet til deres fleksibilitet i tiden hvor vi er blevet presset i forhold til    

Corona. 

7. Til næste møde i Bakkebo – fysisk møde. 
- Tema: Leg i de nye styrkede pædagogiske læreplaner 
- Snakke forældremøde – bestemt tema. 
- Åbent dagtilbud hvad skal formen være? Herunder forældresamarbejde i de enkelte 

huse 
- Ny tildelingsmodel 

Referent 

Eva Holmgaard 

 

 


