
Referat fra bestyrelsesmøde i Gl. Brabrand – Sødalen dagtilbud den 19.8.2020 

Mødet blev afholdt virtuelt over Teams 

Til stede: 

1. Anna Monrad, Nattergalen 

2. Anders Lunde Jacobsen, Børnesnak 

3. Heike Lundahl, Nattergalen 

4. Marianne Westermann, Klods Hans 

5. Anne Weiss, Åbyhøjgården 

6. Helene Kumari Paakjær, Tommelise 

7. Anita Eskildsen, Solskin 

8. Maria Ugelvig, Søstjernen 

9. Anders Peter Hansen, Tommelise 

10. Merete Nøhr, dagtilbudsleder 

 

Afbud fra: Tine Ottosen Stride, Spiloppen 

Ikke til stede: Frederik Led Berend, Enggården, Nicklas Aagaard, Safiren 

 

Dagsorden: 

1) Status på situationen lige nu. 

Det stigende smittetryk i Aarhus har betydet opstramning på retningslinjerne i dagtilbuddet. 

Zoneinddelingen på legepladsen blev ophæver 1.8, men er indført igen på flere af vores legepladser, for at 

opfylde kravet om at stuer/grupper skal holdes adskilt. 

De større fysiske møder på tværs af dagtilbuddet , må alligevel ikke afholdes fysisk, men det er dog muligt 

at holde personalemøder i egen afdeling, gerne udenfor. Denne opstramning betyder bl.a. at dette mødet 

holdes virtuelt.  

De pæd. ledere bruger en del tid på, at forholde sig til børn, der har været i nær kontakt med en smittet – 

f.eks. hvis barnets forældre er smittede. På den måde er vi en del af smitteopsporingen. Der er meget 

specifikke regler for, hvornår og hvor mange gange et barn skal testes før det må komme i institution igen. 

Hvis forældrene ikke ønsker barnet testet gælder andre regler. Vi skal stadig være meget restriktive hvad 

angår symptomer hos børn eller medarbejdere. Det vil sige, at vi sender hjem i en hel anden grad end vi 

ellers ville gøre. Det betyder at vi ind i mellem mangler flere medarbejdere, hvilket ikke er heldigt i en tid, 

hvor der starter mange nye børn.  

Vi har endnu ikke haft smittede børn og medarbejdere i vores dagtilbud, men det er nok et spørgsmål om 

tid. 

2) Årsberetning fra bestyrelsesåret 1. sep. 2019 – 31. aug. 2020. Se bilag 

3) Anbefalinger til fremtidigt arbejde i den kommende bestyrelse. Se bilag 

Ref. Merete Nøhr 


