
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Telefon 23 34 90 56 

  
Bestyrelsesmøde Sædding-Gjesing området 12.5.20 
Via Skype 
 
Dagsorden: 

1. Valg til bestyrelsen 
Det er politisk besluttet at der først er nyvalg til 
bestyrelsen efter restriktionerne m.m. er ophørt. Altså 
når der igen kan afholdes forældremøde. 
Derfor fortsætter den siddende bestyrelse, med 
undtagelse af Pernilla Agergaard og Signe Krøijer, hvis 
børn er startet i førskole.  

 
2. Frokostordning  

Orientering om valg til frokostordning, herunder indhold 
og hvordan afstemningen gennemføres. 
I år foregår afstemningen via Tabulex. Der er sendt 
skrivelse ud til alle forældre med oplysninger om både 
frokostordning og valgprocedure. 
Der bliver fulgt op på om forældrene aktivt tager stilling. 

 
3. Genåbning 

Orientering om hvordan genåbning håndteres. 
Evt. drøftelse om bestyrelsen kan være behjælpelig med 
noget i denne forbindelse. 
Fase 1 er gået over al forventning. Medarbejderne har 
været omstillingsparate og klaret udfordringen godt. 
Forældrene ligeså, og ikke mindst børnene der trives 
godt under de nuværende rammer. 
Vi har fulgt stramme, men også tydelige retningslinjer og 
fået ekstra medarbejdere fra Esbjerg Kommunes 
beredskab til at hjælpe i de enkelte afdelinger. Vi har 
oplevet positive effekter undervejs, bl.a. at børnene godt 
kan undvære legetøj, udelivet fungerer godt, der er 
etableret nye venskaber og det er gået rigtig godt med 
aflevering af børn, ved indgang til institutionen eller 
legepladsen.   
Vi oplever, at der er meget mindre sygdom blandt 
børnene. Hygiejnen er høj og rengøring af legetøj, 
møbler, vask af sengetøj m.v. er sket 2 gange daglig og 
yderligere efter behov. 
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Fase 2  
Der gives en orientering om face 2. Rammerne er ved at 
blive beskrevet og forældrene modtager info om dette, 
når det er klar.  
De Pæd. Ledere udarbejder en positivliste over hvad der 
har været godt og hvad vi kan arbejde videre med i 
vores pædagogiske arbejde. 
 
Bestyrelsen vil indsamle reaktioner fra forældrene via et 
spørgeskema, med henblik på at inddrage dette som 
supplement til pædagogernes oplevelser. 
 
Bestyrelsen formidler hovedpointerne ud til forældrene. 
 
 

4. Evt. 
Herunder møderække og emner. 
 
Næste møder: 
Mandag d. 8. juni Kl. 16.30 – 18.30 Skypemøde 
Torsdag d. 3. september kl. 16.30-18.30. 
 

 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Olesen 
Områdeleder 
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