
 

Bestyrelsesmøde 25.1.21 Online 

Nyt fra ledelsen:  

Stillingen til barselsvikariatet er slået op igen for 3. gang. Ansøgninger og kandidaterne har indtil 

nu ikke været kvalificeret nok. Der er samtaler sidst i februar, Mette deltager for bestyrelsen. 

Valg til bestyrelsen: 

I år afholdes dette igen pr brevstemme. 

Alle som ønsker at opstille sit kandidatur til bestyrelsen skal inden 1.3.21 sende en præsentation 

af sig selv med billede på til jane.lindner@hedensted.dk 

Herefter vil disse sendes ud sammen med stemmesedlen, som skal afleveres i stemmeboksen 

senest 22.2.21. Disse står i afdelingerne efter den 1.3.21. 

Bestyrelsesarbejdet under Corona: 

Bestyrelsen føler sig godt informeret under corona-tiden ang. hvad der røre sig i dagtilbuddet. Bl.a 

nævnes det, at Facebook gruppen fungerer rigtig godt. Denne holdes igen indtil AULA kommer op 

at kører. Det bliver meldt ud når dette sker. 

Hjemmesiden er ved at være klar – kig forbi den  

www.raskmolleborneunivers.dk 

Evt: 

Der spørges indtil hvordan personalet oplever tiden nu under corona. Jane giver personalet en 

kæmpe ros. De er været på arbejde siden 11.3.20 hvor vi blev nødpasningsinstitution. De knokler 

med at få hverdagen til at hænge sammen ud fra anbefalinger, retningslinjer og vigtigst af alt 

fokusset på kerneopgaven omkring børn udvikling, læring og dannelse. 

 

Nogle forældre kan være i tvivl om hvorvidt det er ok at aflevere sit barn, selvom man fx går 

hjemme. Vigtigst af alt er det en opfordring, at dem som KAN, holder deres børn hjemme, og 

selvom man går hjemme er det ikke sikker man kan det – og måske kan man giver kortere dage. 

Intet er forkert eller rigtigt. Dagtilbuddet har åbent for alle. Vi ønsker blot at vide om man holder 

fri. Vi oplever I er så samarbejdsvillige, og der udtrykkes en stor ros til forældrene for det gode 

fællesskab vi har omkring dagtilbuddets virke  

 

Der er enighed om at online bestyrelsesmøder er bedre end ingenting. De fastholdes i 

coronatiden. 
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