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Referat af Bestyrelsesmøde Dagtilbud - Børn og familie  
 
Dato:  10. februar 2022 
Mødested: Nexø Børnehus (Skype ved fortsat tryk ifb. Med Covid-19) 
Tidspunkt: kl. 17.30 er der forældrenetværksmøde og kl. 18-20 er der ordinært bestyrelsesmøde  
 
 
Deltagere:  
 
Forældre: 
En forældrerepræsentant fra alle børnehuse, samt Mælkebøtten og dagplejen 
  
Medarbejdere:  
Faglig pædagogisk leder Peter C. Pedersen, Faglig pædagogisk leder Anne-Mette Tranberg, Pædagog 
Jeanette Jacobsen (BUPL), Pædagogisk assistent Helle Dahl (FOA), Pædagog Bitten Brandt (AMR) 
suppleant AMR faglig pædagogisk leder Richard Guldager, suppleant faglig pædagogisk leder Pia Holm. 
 
Fraværende:  
Henrik Dich og Jeanette Jacobsen deltog over Skype. 
 
Sekretærfunktion: Henrik R. Dich 
Konstituering af Bestyrelsen foregår på mødet i juni. 
Bilag:  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

Bestyrelsesmøde d.  
 
Simon Runge valgt som ordstyrer 
 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
      Punktet er til godkendelse 
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Godkendt 
 

 

3. Godkendelse af dagsorden  
Punktet er til beslutning 
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Godkendt. 
 

 

4. Opfølgning fra sidste møde  
Punktet er til beslutning 
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Ønske om dispensation til ikke at afholde til madordning i 2022, for de børnehuse med tidlgere 
tilvalgt madordning, hvor madordningen endnu ikke var iværksat. 
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Forespørgslen var videresendt til Ministeriet i oktober 2021. Svar fra ministeriet februar 2022 er at der i 
dagtilbudsloven ikke gives mulighed for dispensation til afholdelse af valg til madordning. Dette 
betyder at der skal afholdes valg i alle Dagtilbud. 
 
Beslutning om hvor vi skal holde næste møde henne? 
 
Det var enstemmigt vedtaget at fremtidige møder flyttes til Ullasvej.  
 
Hvis det ikke er muligt at få møderne lagt på Ullasvej, ønskes møderne afholdt andet sted i Rønne. 
Såfremt de enkelte Dagtilbud ønsker at afholde møder i Dagtilbudet vil bestyrelsen så vidt muligt 
imødekomme dette ønske.  
 
Grundlaget for flytningen af møder er at bestyrelsen ønsker flere forældrerepræsentanter til møderne 
og det vurderes af flytning af møderne fra gang til gang i børnehusene er med til at fastholde en lav 
forældredeltagelse. 
 
For at Bestyrelsen skal være beslutningsdygtig skal der jævnfør styrelsesvedtægterne være flere 
forældre end medarbejdere deltagende ved bestyrelsesmødet.  

 

5. Covid-19 
Punktet er til Orientering 
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Status på Covid-19. 
 
Alle restriktioner i de enkelte Dagtilbud er bortfaldet. Dette betyder bl.a. at der ikke kan stilles krav om 
brug af mundbind m.m. 
 
Ministeriet påpeger at dagtilbud fortsat skal følge de gennerelle anbefalinger om hygiejne m.m.  
 
BRK har et ønske om at den positive læring og viden om hygiejne m.m. som vi har fået om 
læringsmiljøet og forældresamarbejdet igennem de sidste to år af pandemien, bliver brugt således at 
disse tiltag fortsætter med at være implementeret  
 
Nogle ledere og medarbejdere fra nogle dagtilbud har ønsket at modtagelse og afhentning af 
børn ikke skal foregå på stuen, da dette forstyrre de børn og aktiviteter der er i gang på stuen. 
 
Ligesom alle andre pædagogiske tiltag er det op til det enkelte dagtilbud at samarbejde med 
forældrerådet om principperne for modtagelse og afhentning af børnene i det enkelte dagtilbud.  
 

 

6. Nyt fra formanden  
Punktet er til orientering 
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Facebook gruppen 
Der findes en Facebookgruppe for forældre i bestyrelsen. Formålet med gruppen er at lette 
kommunikationen i dagligdagen. Det er ikke alle forældrebestyrelsesmedlemmer der er med i gruppen 
og det henstilles til alle ledere at opdatere bestyrelsels listen i forbindelse med valget til april. 
Ledelsen af dagtilbud beder administratorer af Facebook gruppen være særligt opmærksom på 
tavsheds- og fortrolighedspligten i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.  
 
Hvad kan vi gøre for at få flere børnehuse til vores bestyrelsesmøder 
Det er er ønske at flere forældre deltager i bestyrelsesarbejdet. Se punkt om mødested for beslutning 
om tiltag for at øge deltagelsen blandt forældre i dagtilbud. 
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7. Nyt fra dagtilbuddet – budgetopfølgning, økonomi,  demografi / børnetal m.m. 
Mål med punkt: At bestyrelsen er orienteret og opdateret 
Punktet er til orientering 

 
Bestyrelsesmøde d.  
 
Børnetal 
Der er i enkelte børnehus stort pres på antallet af tilmeldte børn. Dette betyder ventelister og i nogle 
tilfælde får forældre tilbudt andre dagtilbud end det børnehus der er første prioritet. 
 
På vegne af BSU er der i gang med at blive beregnet en kapacitetsanalyse som skal belyse 
udfordringen i de kommende år. 
 
Normeringstal (Minimumsnormeringer fra kommunen) 
Besparelsen på BRKs tilskud til minimumsnormeringer er efter åbning af budgetforliget tilbage i 2022. 
Dog vil der i 2022 være en reduktion på 50%. 
Dette tilskud er fuldt udmøntet til de enkelte dagtilbud og der er ikke reduktion til administration og 
lignende.   
 
 

 

8. Orientering om politiske sager 
Punktet er til orientering 
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Gennemgang af BSU punkter med relevans for Dagtilbud blev gennemgået. Referat kan ses på 
brk.dk. 
 

 

9. Nødpasning i ferier 
Punktet er til orientering 
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På baggrund af nødpasning i julen 2021, ønskes der en dialog udgangspunkt i nedenstående 3 
spørgsmål. 
 
Hvor mange børn blev der egentlig passet i julen 2021? 
Der blev passet 5 – 8 børn i nødpasning mellem jul og nytår i 2021. 
 
Hvad siger lovgivningen 
Lovgivningen siger: Alle børn har jævnfør dagtilbudsloven ret til et dagtilbud undtagenden 5. juni og 
24. december. 
 
Hvordan forholder bestyrelsen sig til principperne for nødpasning. 
Der var en dialog i bestyrelsen om man kunne have åbent i alle institutioner eller om man kunne sende 
personale med til nødpasning for de enkelte institutioner. Der var også en snak om begrebet 
nødpasning og at dette var et tilbud for de forældre der ikke kunne finde andre pasningsmuligheder på 
de dage der var nødpasning.  
 
På nuværende tidspunkt bliver der ikke gået videre med dette punkt, da bestyrelsen bare ønskede en 
orientering. 

 

10. Rengøring og hygiejne – fast punkt på dagsordenen  
Punktet er til drøftelse  
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Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

11. Byggesager 
Punktet er til orientering 
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• Køkkener 
o Tejn starter op 1. marts 
o Natur og skovbørnehuset forventer at starte til april 
o Østermarie forventes at starte til juni 

 

• Liggehal i Trinbrættet 
o Der mangler ibrugtagningstilladelse, før liggehallen kan benyttes. 

Bestyrelsen undre sig over forsinkelsen og hvad der skyldes dette og hvornår den så 
kommer til at kunne tages i brug. 
 

• Pavillioner i Trilobitten 
o I budgettet for 2022 er pavilloner erstattet med en tilbygning 

 

• Allinges legeplads 
o Allinge Børnehus har købt og fået monteret nye legeredskaber på legepladsen 

• Nyt om Allinge Børnehus I Nordliv 
o Der afventes en indstilling til sommer om BRK fortsat ønsker at deltag i BICS projekt. 

Denne indstilling sker på baggrund af om det er lykkes BICS at skaffe den nødvendige 
kapital. 

 

12.  Budget 
 Punktet er til orientering og drøftelse  
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Budgetforhandlinger i KB er færdige og det nye budgetforlig er implementeret. 
 

 

13.  Punkter til kommende møder 
 Mål med punkt: at indkredse hvilke punkter den nye bestyrelse ønsker at få dagsordenen 
 Punktet er til drøftelse/beslutning 
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Ingen kommentarer 

 

14. Evt.  
Mål med punkt:  
Punktet er til orientering 
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Åbne legepladser – Må man benytte legepladsen udenfor 
Bestyrelse ønsker at få forelagt de aktuelle regler for offentlig og forældre benyttelse af legepladser 
udover normal åbningstid i dagtilbud og hvem der har ansvare for renholdelse af disse arealer?  
 
Loft på forældreråd 
Bestyrelsen ønsker at få forelagt det maksimale antal forældre der må være i et forældreråd. 
 
Henrik oplyste at jævnfør styrelsesvedtægterne er der 3-5 forældre og 1-2 medarbejdere i hvert 
forældreråd. 


