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Der var afbud fra Kathrine og Maiken.
1. Nyt fra formanden:
Intet nyt.
2. Status fra området:
a. Corona-tiden: det er gået godt, alle har ydet en stor indsats i forhold til alle de retningslinjer der har været, både
i forhold til nødpasningen og senere åbningen i etaper og
moduler.
At sørge for hygiejne med både vask og afspritning, vask
af alt også legetøjet flere gange om dagen, og sørge for
at holde afstand er lykkedes. Midt på dagen har rengøringen været for at spritte og vaske alle dørhåndtag og toiletter.
Alle forældre afleverer fortsat udendørs.
Det har heldigvis været godt vejr de fleste dage, så aktiviteter har kunnet foregå udendørs. Der er ture hver dag.
Forældrene har været og er stadig fantastisk forstående,
omend alle glæder sig til at få ”det gamle liv” tilbage med
de gode ting der er lært under Corona.
Der har været mange ture med madpakker og dermed
har der været et stort forbrug af engangsmaterialer.
Børnene har det super godt, hvor hverdagen ikke er
brudt op i små perioder afløst af formiddagsmad, aktiviteter, frokost, m.m. Det får de naturligvis fortsat, men
dagen er mere flydende, da alle er ude.
Der har været flere skemaer – skema over hvem, der
bruger el cyklerne – hvem bruger bussen mm. Skemaer,
som har givet et godt overblik og en god kommunikation
i hverdagen.
Det har været svært, at skulle afvise hostende og snottede børn, da personalet ikke kender årsagen. Derfor skal
børn fortsat blive hjemme, hvis barnet ikke er rask.
Bestyrelsen udtaler, at håndteringen af alle de mange
skærpede retningslinjer har været håndteret fantastisk,
og håber, at hele området tager det gode med sig. F.eks.
afleveringen på klokkeslæt og udendørs har været godt
for mange forældre. Ingen forvirring, det har faktisk givet
tryghed og ro, at det er den samme der tager i mod.
Nogle udtrykker ønske om flere timer for børnene i huset
for at få eget arbejde til at hænge sammen. Det er der
åbnet for nu, så det aftales blot med den daglige leder.
Og nogle forældre ønsker mere kontakt med stuens med-
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arbejdere. Det er altid muligt at ringe og tale med personalet.
Forældrene har mærket på børnene, at de har brugt
kroppen mere og fået mere ro - i små grupper. Der har
været mere tid til børnene, både fordi medarbejderne ikke har skullet gå fra til møder m.m. men også fordi afleveringssituationerne er korte, og der ikke kan smalltalkes indendørs. Medarbejderne er mødt og gået samtidig med børnene.
Det har givet medarbejderne stor erfaring at arbejde på
denne måde.
Man kan med fordel arbejde videre med de erfaringer vi
har gjort os, og se, hvad der med fordel kan fastholdes
fra Coronatid, og hvad der kan ændres i forhold til tidligere praksis – alt sammen til børnenes fordel.
b. Nyt om Dagplejen:
En dagplejer er efter 45 år i dagplejen gået på pension.
Der er ansat en ny dagplejer.
c. Flytning af kompetence-kurserne i forbindelse med implementeringen af loven om Den styrkede pædagogiske
læreplan til opstart efterår:
Alle medarbejder skal afsted, men opstart er udskudt til
efteråret.
Bestyrelsen tog orienteringen omkring status til efterretning, og udtrykte stor ros for håndteringen af hele Coronatiden.
3. Budget 20, samt de ekstra tildelinger:
Vi kom ud af 2019 med et lille mindre forbrug, der overføres
til 2020.
Bestyrelsen havde ingen kommentarer til budgettet udover
at der var indsneget en slåfejl.
4. Budgetkatalog:
Hvert år bliver vi bedt om at finde ca. 2 procent i besparelser/ændringer på hvert politikområde, så politikkerne har
mulighed for at kunne prioritere økonomi, hvor de finder det
relevant.
Forslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside, når
de er færdigudarbejdet.
De sidste år har der været stort fokus på dagtilbudsområdet i
forhold til minimumsnormeringer. Det kan være, at det fortsætter.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Arbejdsgruppe om normeringer på dagtilbudsområdet:
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På baggrund af henvendelser til politikerne fra nogle forældre
i Humlebæk omkring normeringer og forståelsen af budgetterne i den forbindelse, blev der nedsat en arbejdsgruppe,
der skulle arbejde med en forståelse af normeringerne i alle
dagtilbud i kommunen.
Rapporten til politikkerne er snart færdig, og præsenteres for
BSU og forældrebestyrelserne.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede,
at Formanden og Jane skriver kommentarer til rapporten og
sender til resten af bestyrelsen, når den kommer i høring.
6. Fredensborg Byråd har haft en sag på mødet om kapacitet i
daginstitutionerne, og hvis de flere kvadratmeter som Fredensborg Kommune anvender pr barn – i stedet for de færre,
der er nationalt fastlagt, mangler alle bysamfund kvm2. Der
er forslag til hvordan der kan tænkes i at skabe mere plads
til et større kapacitetsbehov. Forslagene samt analysen af
eksisterende bygningskapacitet kan læses under referat fra
sidste Byrådsmøde.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Flytning af dialogmøde til den 2. november.
Grundet Corona er forårets dialogmøde aflyst.
Bestyrelsen besluttede, at det foreløbig er Liv, der deltager
sammen med Jane 2. november.
8. Nyt om AULA:
Dagtilbud skal overgå til Aula til efteråret. Aula erstatter
FAMLY. Skolerne og SFO’erne brugen allerede AULA, og fordelen er, at forældre nu kun skal bruge en adgang til både
institutions og skolebørn.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Sommer camp:
Behovet for at holde sommercamp, hvor husene er slået
sammen i sommerferien er stor. Medarbejderne har for længe siden fået ferie. Der bruges mange kræfter på at rykke
forældre for at få besked omkring deres barns sommerferie.
For at lave en sommerferieplan, afventes dels tilbagemeldinger fra forældre, dels eventuelle nye retningslinjer fra SST og
fra BSU, før det endelig besluttes hvilken bemanding, der er
mulig at sætte i sommerferien.
Bestyrelsen bakker op om beslutningen.
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10. Forældremøder til efteråret, samt bestyrelsens tidligere beslutning om, at bestyrelsen ville orientere forældrene i eget
hus om hvordan i positivt ser normeringerne i området/husene.
Bestyrelsen besluttede at planlægge møderne efter sommerferien.
11. Da det er længe siden sidste møde, blev behovet for indlægges et ekstra bestyrelsesmøde i juni drøftet.
Bestyrelsen besluttede at næste møde bliver efter sommerferien. Hvis der opstår noget der skal tages stilling til inden, taler Jesper og Jane sammen om evt. indkaldelse.
12. Evt.
Der blev spurgt til refusion i forældrebetalingen grundet nedlukning i coronatid. Forældrebetalingen ligger helt udenfor
daginstitutionernes regi`. Der har været en sag omkring temaet på byrådsmøde. Her er det besluttet, at der foreløbig
ikke er kompensation i betalingen. Beslutningen kan læses
under referater fra byrådsmøder.
Referent: Kate Jensen.
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