
 

Den styrkede pæd. læreplan 

Læreplanen er nu præsenteret og omdelt til alle medarbejdere. Hvad er 

næste skridt i realiseringen af læreplanen? 

 

Dagtilbuddets lederteam skal deltage i en læringssamtale med vores 

distriktschef, konsulent fra ”Pædagogik, undervisning og fritid” og vores 

læringspartner den 29.4.2021. Læringssamtalen en del af 

kvalitetsopfølgning og tilsyn, som har fokus på følgende: 

 

• Fokus på læring, udvikling og trivsel hos børnene  

• Læringskæden – at være i læring sammen 

• Databegreb / datainformeret 

• Systematik og struktur 

• Fokus i dybden frem for i bredden 

 

 

Kvalitet i læringsmiljøerne 

 

Børn i sårbare og udsatte 

positioner 

 

 

➢ Sproglige læringsmiljøer 

➢ Udemiljøer 

➢ Andel af uddannet personale 

 

 

➢ -Visitation til specialtilbud 

➢ -Fremmøde 

➢ -Kost og bevægelse 

 
 

Lederteamet har valgt følgende læringsfokus: Kvalitet i læringsmiljøet _ 

herunder udemiljøer med særlig fokus på legepladsen. 

 

 

Dagtilbudsaftalen  

Oplæg vedr. ny dagtilbudsaftale  

Dagtilbudsaftalen skal understøtte en gennemsigtig planlægning af 

arbejdstiden og arbejdsopgaverne, hvor børnenes læring, trivsel, udvikling 

og dannelse er styrende for de valg, der bliver truffet vedrørende 

organisering og tilrettelæggelse af dagtilbuddets samlede opgaver. 
 

Meretes oplæg – se slides. 



Bestyrelsen inddrages i første omgang ved denne orientering. Efter 

sommer, vælger den nye bestyrelse, hvilke temaer, der skal fokuseres på i 

det kommende bestyrelsesarbejde. 

Til dette foreslår dagtilbudsleder, at afsætte en pulje i næste års budget til at 

omsætte og realisere disse temaerne.  

 

Fælles forældrerådsmøde i det kommende bestyrelsessår. 

Vi må desværre erkende at vi ikke kommer til at afholde et fælles 

forældrerådsmøde i dette bestyrelses-år. Skal vi allerede nu anbefale et 

tema til et kommende fælles forældrerådsmøde? 

 

 

Orientering fra dagtilbudsleder 
 

Nedlukning af Gellerup Sogn. 
For at vi  kan følge med i, hvordan det går med de tre kriterier, som er i forhold til 

genåbning af Gellerup Sogn igen, får vi fremadrettet mail med dagens data i forhold til 

 

1. Incidens 

2. Antal smittede den sidste uge 

3. Positivprocent 
 

Der er genåbning, når et af kriterier har været under grænseværdierne i 7 dage i træk, 

dvs. incidens under 400, under 20 smittede på en uge eller positivprocent under 2. 

 

Status den 20.4.21: 

Dagens tal fra SSI. Desværre ingen bevægelse i retning mod genåbning endnu. 

Incidens: 707, antal smittede den sidste uge: 66, positivprocent: 4,5 
 

Økonomi 

Lige før påske blev dagtilbuddene  informeret om, at vi ikke får 

Coronarefusion efter den 1.3.21. Vi skal dog fortsat overholde 

retningslinjerne for afstand og hygiejne. Det betyder, at vi bruger flere 

penge end vi har budget til i 2021. Vi har dog en mindre pulje, ca. 

500.000,- kr. som vi kan anvende til at dække en del af underskuddet, men 

vi undgår ikke at komme ud af 2021 med et underskud. Vi kigger 

selvfølgelig på. om det er muligt, at begrænse vores personaleforbrug, men 

vi undgår ikke, at der skal bruges ekstra timer, for at få hverdagen til at 

hænge sammen.  

Direktøren har bedt os, om at bruge de nødvendige midler og acceptere at 

vi kommer ud af 2021 med underskud. 

 
 


