Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 18 januar. 2021
Mødet afvikles via teams.
Deltager:
Saham
Fadumo
Michelle
Mette
Christina
Nanna
Nancy
Marianne
Afbud: Ones
Nedenstående dagsorden er udarbejdet af Fadumo og Marianne
1. Opfølgning fra Borgermøde – hvad sker der nu?
Der er registreret særlig stor forekomst af Covid-19 smitte i lokalområdet. Ved borgermødet
Søndervang d.15.december tegnede der sig et billede af en generel mangel på viden om og
forståelse af hvad Coronavirusset er for en størrelse, samt et stort behov for hjælp til at forstå og
følge retningslinjerne for hygiejne, smitteforebyggelse og selvisolation under smitte eller
nærkontakter til smittede.
Ligeledes kan det være problematisk for familier med mange børn at håndtere koordinering af
testtider samt IT-mæssige udfordringer ved bestilling af Covid-19 test og svar.
Vi igangsætter nu tiltag til forebyggelse af Corona-smittespredning i lokalområdet med base i
Børne- og Ungeuniverset på Søndervangskolens matrikel. Børne- og Ungeuniverset består af
Søndervang Dagtilbud, Søndervangskolen og Klubben Søndervang. I Info-Teltet kan borgere få
Covid-19 Info-Telt bliver opstillet ved Børne- og Ungeuniverset på Søndervangskolens matrikel.
Teltet bemandes med medarbejdere tirsdage og torsdage i tidsrummet 13.00 til 16.00, indtil
videre.
Praktiske råd og hjælp til IT, net-bestilling af Test og svar samt uddeling af mundbind og små
håndsprit-flasker i teltet.
Følg med i opslag på intra og vores Facebook.
2. Kostvalg – samarbejdet med Food Factory fortsætter.
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I de nye madplaner vil man som kunne læse at der er forskelle på maden til børnehave og
vuggestue. Dette for at imødekomme de ernæringsmæssige retningslinjer. Brian ny køkkenleder
vil gerne på et sener tidspunkt deltage i et bestyrelsesmøde, hvor han vil fortælle om sin versioner
for køkkenet. Brian er god til at tænke pædagogik og vores hverdag ind i køkkenet. Madplanen
kommer ud hver uge på Intra og på Facebook.
3. Hvad ved vi der virker ift Corona smitten?
Fra forældre perspektiv har det været godt med film, billede og ugefortællinger. Det giver samtale
emner med ens barn. Det er forståeligt at vi har indført aflevering ude. Godt med information i
tide, så man som forældre kunne forberede sit barn.
Fra dagtilbudsperspektiv, ved vi at være udenfor er vigtigt. Anbefalingerne er klare mest mulig
ude. Derudover er afstand og hygiejne centrale i forebyggelsen af Covid 19.
4. Emnet fra sidst om hvordan vi rekrutterer pædagoger til Søndervang som er et by
dækkende problem.
Forslag:
o Udtalelser fra forældre og personale om at arbejde i dagtilbuddet, lidt ala hvad er jeg
glad for ved dagtilbuddet. Kunne der også være mere af på hjemmesiden.
o Oversigt med billeder på hjemmeside, intra af medarbejder
o Beskrivelse af medarbejder gruppen (mænd/kvinde/alder mm)
o Pædagogerne måske dele stillingsopslag via deres netværk/ social medier.
o Samarbejdet med skolen og ”gode” forhold vi har på den fælles matrikel fx svømmehal
5. Punkt til næste gang læreplan:
Pædagogerne fra hver afdeling fortæller om et emne i den nye Læreplan samt
Referat, Marianne
Med venlig hilsen Fadumo og Marianne
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