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Dagsorden:  

1. Økonomiske principper. 

2. Aktuel situation ved Søndervang skolen.  

3. Aktuel situation ved Covid 19 

På sidste bestyrelsesmøde så bestyrelsen film vedr dagtilbuddets økonomi og hvordan den 

fordeles.  

Ad . 1  

MJ har lavet et kort oplæg vedr dagtilbuddets normering. Der er et fokus på normeringen både fra 

lokale politikker, faglige organisationer men så sandelig også fra forældre. Dette giver anledning 

til,  at vi ser på Søndervang dagtilbuds konkret tal ( trukket fra kommunes data pakke) . Se bilag 

som er vedhæftet.   

Bilag 2 er den konkret princip udmøntning. Denne er genegået både i lederteamet, og bestyrelsen 

og skal efterfølgende i MED udvalget. Se bilag som er vedhæftet.  

Ad 2. Vi drøftede kort den aktuelle situation på Søndervang skolen. Hvad betyder det når den 

lokale skole får negativ omtale i medierne ?  Hvad betyder det for området generelt? Det fylder 

mere ved de forældre,  der har kommende skolebørn at skolen omtales.  Generelt er oplevelsen at 

det er en behagelig skole at komme på og at der ved eventuelle problemstillinger også handles. 

Der er i forlængelse af bestyrelsesmødet ”Åbent hus” for kommende skolebørn. Der er 

repræsentanter fra hver afdeling repræsenteret.  

Det pædagogiske personale bruger skolens forskellige muligheder fx svømmehal og 

gymnastikhallen. Nogle børn er ofte på tur til de to store akvarier i forhallen. Vi er glade for de 

fælles muligheder der er.  

Ad 3.  

Vi følger der retningslinjer der udsendes fra forvaltningen. Vi har haft et enkelt tilfælde i 

Børnehuset Ilden, men ellers ikke. Det er vores oplevelse af forældre er gode til at informerer os 

og ligeledes forholder sig til de retningslinjer de får ved smitte opsporingen.  

Der er fælles jule tænding fredag den 26.  november – denne afvikles udenfor. Dermed overholder 

vi de retningslinjer der er. Vi glæder os til at se mange af jer.  
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