Referat fra Bestyrelsesmøde 23. april 2020
Tilstede: Louise, Lasse, Anders, Michael, Kari, Lærke, Christina, Henriette, Lisbeth, Line
Afbud: Jytte
Bestyrelsesmødet blev afholdt online via Google-hangout-meet, på grund af coronasituationen.
Eneste punkt på dagsorden var orientering i forbindelse med coronastiuationen.
Byrådsmøde:
Byrådsmødet som skule være afholdt på Overmarksgården den 27. maj 2020 er aflyst pga. det nuværende
forsamlingsforbud.
Det besluttes at kontakte byrådssekretariatet for at lægge billet ind på en dato næste forår. Lærke påtager
sig opgaven.
Orientering fra dagtilbuddene:
Lisbeth orientere om dagtilbuddenes genåbningen efter nedlukningen grundet Coronakrisen. Det er gået
rigtig godt alle steder. Både personale, børn og forældre fortjener stor ros for den måde de har håndteret
hele situation på.
Personalet fortæller, at de har fået mange positive erfaringer med sig, som de kan bruge i deres videre
arbejde.
Bruget:
Det er fortsat uvist hvordan og hvem der skal dække de øgede udgifter dagtilbuddene har i forbindelse med
coronakrisen.
Personale:
Ansættelsen af en dagligleder og af øvrigt personale er sat på standby indtil tilstandene i dagtilbuddene og i
hele landet bliver mere normaliseret.
Overgang fra dagtilbud til skole:
Der arbejdes på alternative løsninger for hvordan overgangen fra børnehave til skole kan foregå i coronatiden. Det er pt. ikke muligt at besøge skolerne eller have fysisk kontakt med børn fra andre institutioner.
Morgenmad:
På nuværende tidspunkt er det kun muligt at få morgenmad indtil kl. 7 på Overmarksgården og i
Himmelrummet. Der stilles forslag til, at dette skal blive et permanent tidspunkt for afslutning af
morgenmadstilbuddet. Det vurderes, at denne beslutning ikke bør træffes på nuværende tidspunkt, men vil
blive taget op igen på et senere tidspunkt.

Evt. Fra forældrerepræsentanterne lyder et stort tak til ledelse og øvrige personale for at holde alle
forældre velinformerede under hele forløbet.
Deadline for færdiggørelse af de nye styrkede læreplaner er rykket, ny deadline udmeldes på et senere
tidspunkt.

