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Kl. Orientering Drøftelse Beslutningsreferat  

 
17.15 Nødpasning og genåbning Valg til bestyrelse  

 

På valg:  

Sabine Jensen, Børnehus syd 

Anders Lykke, Tangebo 

Bente Skovgaard, Nørremarken 

 

Skriv omkring bestyrelsens arbejde i 2019 

v/Anders 

 

Forældrebrev v/Anders  

Nødpasningsperioden er gået godt. Der har været udvist stor fleksibilitet og 

imødekommenhed fra både personale og forældre. Børnegården har været udpeget til 

udvidet nødpasning, men har ikke haft børn i udvidet nødpasning. 

I fredags d. 17/4, begyndte vi genåbningsfasen. Det har været et stort arbejde, at gøre 

klar til dette. Genåbningen har indtil videre forløbet fint, og udfordringer bliver løst 
hen ad vejen.  Institutionerne har fået leveret pavilloner á hhv. 9 eller 18 m2. Der kan 

blive indsat personer ansat i Esbjerg Kommune i institutionerne. Det er tale om 

personale ansat i Esbjerg Kommune, som er hjemsendt.  

Børnene trives. Personalet har travlt, og det kan være en udfordring ved aflevering 

og afhentning, da børnene skal følges ud af institutionen af en fra personalegruppen.  

Det kan være en udfordring, at børnene skal være i den samme børnegruppe, hvis 

børnene bliver lidt trætte af at lege sammen, eller ikke matcher hinanden så godt i 

leg. Vi skal bruge vores sunde fornuft, og vi voksne skal sørge for at børnene har en 

god dag. Det er os voksne, der skal sørge for at overholde Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer og hjælpe børnene med at overholde retningslinjer.  

Kristian foreslår, at der en gang om ugen kommer en opdatering til forældrene, hvis 
der har været relevante ændringer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 



Bestyrelsen bliver siddende, indtil det er muligt at afholde valg. Anders bliver 

siddende som formand, indtil det er muligt at afholde valg til bestyrelsen.  

Anders har udarbejdet et dokument til forældre, som beskriver arbejdet i bestyrelsen, 

til brug for kommende valg og information for forældre og kandidater til bestyrelsen. 

Enighed om, at det er et godt og fint dokument, som Anders har udarbejdet.  

  Valg til frokostordning Valg til frokostordning kommer til at være elektronisk. Der vil blive udsendt en 

skrivelse til forældre med beskrivelse af frokostordning. Materiale vedr. 
frokostordning oversættes til engelsk og arabisk. 

0-3-årige fortsætter med frokost og mellemmåltid. 3-6-årige kan tilbydes madpakke. 

  Principper for billeder og videobehandling 

i området 

Fotos og video opbevares på institutionens egen devices. De kan opbevares på 

Børnetube, hvor billederne forsvinder efter 24 timer, medmindre de gemmes i en 

mappe på Børnetube. Studerende skal altid have forældresamtykke ved opgaver ifm. 

Uddannelse/opgaver. 

  Retningslinjer for mælk Der serveres kun mælk for børnene om morgenen til de børn, der skal spise 

morgenmad i institutionen. Retningslinje for mælk skal ændres i kostpolitikken.  

  Den styrkede læreplan v/Susan Pædagogisk personale har arbejdet meget intenst med de nye styrkede læreplaner i 

hjemsendelsesperioden. Læreplanen skal ligge klar pr. 1/6-2020. 

 Pkt. v/Katharina 

Budget 2019 

Budget 2020 

Uddannelse: Lego diplom 

Kompetenceløft pædagog 0-2 års område 

Legekunst Nørremarken og Børnehus syd 

 Der er pt. forbrugt 26,1% af årets budget. Der er forbrugt en stor ekstra pulje penge 

ifm. COVID-19.  

Diplommodul Leg, kreativitet og læring for enkelte medarbejdere i Ribeområdet er 

udskudt til efteråret. Skulle være afsluttet i juni. De fleste 

uddannelsesforløb/kursusforløb for medarbejdere er udskudt.  
 

 Evt. 
 

Der er udarbejdet beredskabsplaner for Børn & Dagtilbud. Børnegården i 

Gredstedbro er, grundet strategisk placering, udpeget til at indgå i beredskabsplan, 

såfremt der skal sampasses eller udvidet nødpasses.  

    

     

 

 

 

 



 

 

 


