
Mødetype:  

Formål med mødet: Område bestyrelsesmøde, Ribe  8. møde   
Dato for mødet: 19.8.20 

kl. 17.15-19.15 

Sted: Skype-møde 

Forberedelse:   

Mødedeltagere: 

Mødeleder: Anders Thomsen, formand 

Referent: Susan 

Afbud: Sabine, Maj, Kristian 
  

Kl. Orientering Drøftelse Beslutningsreferat  

 
17.15 Underskrift af referat 19.5  Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. maj er godkendt mundtligt fra bestyrelsens medlemmer. 

17.20  Evt. formandsskifte Det besluttes, at Anders går af som formand, og Lise bliver ny formand. Med dette referat 

opfordres til opstilling som ny næstformand. Hvis ingen melder sig, bliver en ny udpeget.  

17.30 Genåbning fase 3  Møder skal så vidt det er muligt, afholdes på Skype.  

17.40  Hvad ønskes tages med fra 

nødpasnings- og 

genåbningsperiode?  (input og 

gode ideer) 

Aflevering og afhentning i garderobe/udendørs zoner er en god oplevelse. Generelt har der 

været flere fordele end ulemper ved Coronatiltag. Der er ingen tilbagemeldinger fra forældre, 

der savner servering af morgenmad i institutionerne. 

Institutionerne ønsker, at forældrene fremadrettet selv sørger for at medbringe sengetøj, som 

sendes med hjem til vask en gang om ugen.  

18.10  Den styrkede læreplan og det 

videre arbejde. 
 

På det næste fysiske møde i områdebestyrelsen, vil der være et oplæg vedr. den styrkede 

læreplan. 

18.20 Budget 

1. Forbrug pr. 1.9  

2. Udgifter jf. Covid-19, 

status 

3. Minimumsnormering 

4. Ansættelse  

5. Renovering af toilet, 

Mosebo   

 Der er aktuelt forbrugt 60,3% af budgettet. 

Det er endnu usikkert, hvor meget refusion områderne får for ekstra udgifter ifm. COVID-19. 

Institutionerne er begyndt at modtage penge til minimumsnormeringer jf. den indgåede politiske 

aftale. Pengene skal bruges, ellers går de retur til UM.  

Ansættelsessamtaler vil fremadrettet ligge senere på dagen, og dermed bedre mulighed for 

deltagelse.  

Der etableres nye børnetoiletter i Mosebo. 



6. evt. 

 

Nørremarken og Børnehus Syd deltager i projekt Legekunst. 

Tangebo deltager i projekt Legende læring sammen med Ansgarskolen. 

Vi overgår til AULA i stedet for Tabulex først i det nye år.  

Institutionernes hjemmesider er ved at blive opdateret. 

18.45 Gennemgang af referat og 

underskriv. 

  

 

 

 

 

 

 

Emne til kommende bestyrelsesmøde 

 

1) Pædagogisk praksis og hvad er I optaget af v/Charlotte, Bente og Anette 

 

2) Kvalitet i dagtilbud 

Kvalitet i børnehaver 

- hæfte.pdf  


