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Referat bestyrelsesmøde 

31. maj 2021 – 17.00-19.00 

Til stede: Asger, Gitte, Tina, Claes, Mikkel, Børge, Johan 

Referent: Johan 

Agenda: 

1. Hvad sker der lige nu? 

 Personale, orientering fra Gitte & Claes 

i. Efter en lang periode med meget regn er det godt at komme meget ud og kunne være 

sammen på tværs af grupperne. Udfordringer med manglende regntøj hos flere børn 

ii. Mange nye i vuggestuen gør hverdagen lidt udfordrende 

iii. Kun én reel ansøger til to opslåede pædagog-stillinger 

 Covid-19, status fra Gitte 

i. Folk er trætte af restriktioner men det har hjulpet meget at kunne komme ud og at kunne 

blandes på tværs af grupperne 

ii. Gitte overvejer om det bliver muligt at bruge soppebassinet på denne side af sommeren 

 Økonomi, status 

i. Året ligger indenfor budgettet indtil videre 

 

2. Skal nuværende madordning ændres/tilpasses 

 Indkomne forslag 

i. To henvendelser fra forældre der gerne have indført en madordning 

ii. Gitte anbefaler af praktiske og pædagogiske årsager at undlader at indføre madordning, 

hvilket bestyrelsen tilslutter sig. Gitte udarbejder en kort opsummering af argumenterne 

for at holde fast i madpakkerne som Claes kan sende til forældre der måtte være 

interesserede. 

Opsummering af argumenter: 

Bestyrelsen forstår til fulde det ønske, der kan være i forældregruppen, i forhold til 

den lettelse det ville være for forældrene, at slippe for at skulle smøre madpakker 

dagligt. 

Men vi har valgt, at følge tanternes anbefaling om, at fastholde madpakker på 

baggrund af den betydning og frihed i organiseringen og tilrettelæggelsen af 

hverdagens pædagogiske aktiviteter, som madpakkerne hjemmefra betyder.  

Mad fra køkkenet vil altid være forbundet med et fast tidspunkt, at spise på. Selvom 

der ville kunne skabes fleksibilitet for madens indhold, i forhold til planlagte ture, 

mv. Vil det binde aktiviteter, ture og pædagogiske gøremål op på klokkeslæt. 

Derudover vil det i væsentlig grad forhindre impulsive ture i nærmiljøet.  
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Madpakker hjemmefra betyder generelt for hele dage, at organiseringen af 

pædagogiske aktiviteter, arrangementer og ture kan ske fleksibelt, med et stærkt 

omdrejningspunkt i børnenes tempo. 

Når de daglige gøremål, lege, rydde, op, dække bord, vaske hænder, finde 

madkasser, tage tøj af og på, gå på toilettet, komme ind fra legepladsen, kan tage 

udgangspunkt i, at vi ikke skal nå noget til et eksakt tidspunkt, betyder det, at vi kan 

tilrettelægge dagen med størst mulig hensyntagen til, at få alle børn med, og ikke 

skulle ”skynde” på børnene hele tiden. I stedet kan perspektivet være, at alle får 

gjort det de skal i et tempo, hvor der er tid og rum, og fokus på, at det for et barn er 

en evig læringsproces og, at der er tid til at lære undervejs. 

En flydende tidshorisont er vigtig, for den måde man er sammen med børnene. 

F.eks når man er i gang med, at male billeder på stuen, kan alle børn nå, at blive 

færdige, inden man skal rydde op, for at spise.  

Når man er på tur, er man ikke nødt til at ”skynde” på børnene for, at være hjemme 

til et bestemt tidspunkt. Vi har tid til, at standse op og kigge på en bille der krydser 

vejen. Det skaber også stor fleksibilitet, for uannoncerede ture i lokal området, det 

kan f.eks være ned til fårene, spise madpakker ved kamelhoppet, biforsøget, i 

gården, i koten, eller andre steder. Ideer der opstår spontant på dagen, i forhold til 

vejret og til aktiviteterne. 

I Asylet er har væsentlig del af det pædagogiske arbejde omdrejningspunkt i, at 

involverer børnene og, at træne og udvikle deres selvstændighed gennem at gøre 

tingene selv, og på den måde udvikle deres selvværd. Derfor bruger vi meget tid på, 

at lære dem selv, at gøre tingene, have styr på deres egen ting mv.  

Det kræver tid, f.eks i forbindelse med, at tage tøj af og på selv. Der skal være tid til, 

at guide og hjælpe gennem processerne med, at vende bukserne rigtigt, tage 

skoene rigtigt på, knappe trøjen mv. Det skal kunne ske i en atmosfære, hvor tiden 

ikke er omdrejningspunkt. 

Børnene opleves som meget glade for deres madpakker. De ser det som en 

glædelig og kærlig hilsen hjemmefra. De sammenligner hos hinanden, De smager 

hos hinanden, og siger ”tillykke” når de har det samme med. De fortæller at de har 

”pizza” med fordi ”jeg bagte pizza med min far i går”, de lærer at beslutte sig 

omkring hvilken rækkefølge de vil spise i, de lærer at håndterer maden fra 

madkassen, og det er en glæde at se et barn åbne madkassen, og sige ”se hvad min 

far har givet mig med” 

På denne baggrund er bestyrelsens beslutning at der ikke tilbydes mad i 

børnehaven. 

 

3. Udvidelse af Gadevang Asyl 

 Status fra Claes/Gitte 

i. Byggeriet skrider nogenlunde planmæssigt frem og forventes at blive færdigt til tiden 

eller med en ganske lille forsinkelse. 
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ii. Køkken-tømreren har tilsyneladende brændt os af, så Gitte har snakket med Jan om han 

kan formidle kontakt til en anden. 

iii. Vedrørende parkeringspladser på grusbanen er vores ansøgning blevet vedlagt til 

forhandlingerne for budget 2022 og forventes at blive behandlet over sommeren 

 Økonomi 

i. Der har været nogle meromkostninger til alarm og varmegenindvinding men pt der det 

ud til at vi ender med 40-45.000 i overskud efter byggeriet.  

ii. Det forventede overskud er lidt i underkanten til inventar så claes forsøger at bede 

lokalsamfundet om donationer af egnet inventar mv. 

 

4. Status på driftsaftale (fortsat intet nyt) 

 Status fra Claes 

i. En forhindring for indgåelse af en fælles aftale har været, at Hillerød Kommune 

forlanger at selvejende institutioner der ikke administreres af kommunen (hvilket ikke 

omfatter Asylet) selv skal betale for medarbejderforsikring og senest også for den 

lovpligtige medarbejdertilfredshedsundersøgelse.  

ii. De selvejende institutioner vil samlet (og med opbaknig fra Landsorganisationen  

Danske Daginstitutioner) forsøge at få klarlagt hvad kommunens administrationsbidrag 

skal gå til. 

 

5. Laura Tietgen Legatet  

 Status fra Gitte 

i. Der er fundet en ekstern kandidat, men fordi ungdomsklubben har været lukket er det 

ikke lykkedes at finde en intern. 

 

6. Hverdagen 

 Tanternes dag 

i. Anmeldt tilsyn blev gennemført op til seneste bestyrelsesmøde og sidenhen har vi 

modtaget det registreringsskema der normalt skal udfyldes forud for tilsyn 

ii. Gitte er nødsaget til at berette i bemeldte skema at førstehjælp, kompetenceudvikling 

mv. har været pauseret under corona. Vi afventer et opfølgende, uanmeldt tilsyn 

 Børnenes dag 

i. Det er meget positivt for både tanter og børn at børnene nu må være sammen udendørs 

 Ventelisten 

i. 16 børn på venteliste 

 Indskrevne: 

i. Vuggestue: 16 

ii. Børnehave: 53 

iii. Fritidshjem: 41 

iv. Fritidsklub: 43 

 

7. Vigtige datoer 

 Sommerfest 4. september 

 Stueforældremøde 14. oktober 2021 

 Storforældremøde 25. januar 2022 

 

8. Diverse 

 Nyt navn til den nye vuggestuegruppe: Vuggestuen kommer fortsat til at hedde slusen under ét 

med to grupper der får hvert sit navn: Åen og kilden 
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