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1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Vi afventer modtagelse af referat fra seneste møde. Vi aftalte at modtage referat pr mail og underskrift på 
kontoret efterfølgende. 

2. Økonomi og regnskab 
Der var ikke så meget fokus på regnskab, da mødet kom ret hurtigt efter det forgående, og i virkeligheden 
handlede mere om status på hele situationen efter Corona. Budgetmæssigt er der dog nogle udfordringer i 
forhold til corona, ekstra udgifter til rengøring og ekstra vikarer.  
 



Vi er i gang med at undersøge om vi kan få nogle af ekstra pengepuljer som det var blevet fremsagt fra 
regeringen. Vi har fået at vide at der, qva vores private status ikke er midler alligevel, men LDD er sat på 
sagen med at undersøge det yderligere i forhold til om det er betinget eller ubetinget.  

 

3.  Tilbageblik på håndteringen af Corona:  
Der har været en del positive tilbagemeldinger fra forældrene omkring opstart og håndtering af de mange 
retningslinjer. 

I Ærtebjerghave var der en forventning om en svær opstart efter lang lukketid. Men børnene har heldigvis 
generelt været glade og gode til at tilpasse sig den nye hverdag som de mødte ind til. Der har dog været lidt 
udfordringer i forhold til at overholde de tider man har meldt ind, og det giver udfordringer hos 
medarbejderne da det hele er planlagt ned til mindste detalje for at få det til at gå op.  
 

Personalet har godt kunne mærke at det er nogle andre normer de arbejder ud fra. Grundet den meget 
opdelte hverdag, skal de hele tiden tænke over hvad der skal ske, og selvfølgelig skaber det en ekstra 
træthed. Det er også en anderledes hverdag for de voksne med nye og andre rutiner, og ikke samme 
muligheder for at lade børnene skifte mellem forskellige værksteder.  
 
Fra personalets side er der god respons til Anne og Annes håndtering af institutionens lukning og genåbning.  
Lukketiden gav også nogle andre muligheder - muligheder for at kunne uddanne sig, opdatere sig på viden 
og tænke pædagogikken ind i nye, kreative idéer.  
 

4. Situationen fremadrettet i ÆBC 
Der er kommet lidt ”åbninger” i forhold til retningslinjerne.  
Der vil komme lidt mere fokus på børnehaven i forhold til at få kommunikeret om børnene skal starte inde 
eller ude så alle har mulighed for at komme forberedt på dagen. Herudover er kvadratmeterlinjen ophævet, 
men børnene skal stadig være inddelt i lille-, mellem- og storegruppe i løbet af dagen.. 
  
Fra de kommende uger er der muligvis udsigt til et lidt mere normalt åbningsskema i vuggestuen.  
Anne og Anne er i dialog med kommunen – og der er udsigt til 6. udgave af retningslinjer på få måneder. 
Derfor er det hele tiden en balancegang at overholde reglerne, men samtidig forsøge at skabe stabilitet for 
børn og voksne.  
 
Nogle af de tanker der fylder lige nu er: Hvordan får vi lige så stille normaliseret morgenmåltidet? De er 
fortsat inddelt i vuggestue og børnehave. Der er en del ekstra arbejde i gang i forhold til at få ressourcerne til 
at passe.  
 
Generelt arbejdes der med at ÆBC kommer til at holde åbent i den fulde åbningstid. Men det kan få lidt 
konsekvenser i forhold til at passe det ind i retningslinjer: 
  
Normalt vil man brobygge internt i vuggestuen til ny gruppe, samt fra vuggestue til børnehave, men det er 
ikke muligt lige nu fordi børnene ikke må blandes. Forældre til de berørte børn er adspurgt i forhold til hjælp 
med indkøring.  Der arbejdes på at finde en god løsning for alle.  

5. Opdateringer på personalet 
Der er ansat en ny pædagogmedhjælper i stedet for Kristoffer. 
Og en ny pædagog i Emmas barselsvikariat. 



6. Mødedatoer 2020 
Alle mødedatoer er indtil videre udskudt på ubestemt tid grundet corona, men der var følgende planlagt som 
skal afholdes når det igen bliver muligt: 

Ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsændringer) 

Forældremøde (ikke bestyrelsesrelateret) 

Forældremøde (valg til bestyrelsen, samt evt en kommende snak om normering) 

Forældremøde/generalforsamling:  
Vi undersøger muligheden for at få eksekveret den ekstraordinære generalforsamling online via zoom for at 
få styr på vedtægtsændringen.  
I forhold til forældremøde/ordinær generalforsamling tager vi stilling til det efter nyt omkring 
forsamlingsrestriktionerne.   
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