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1. Velkommen og godkendelse af referat fra 16.06.2020
Referatet blev godkendt.
2. Arbejdet med natur og udeliv på dagtilbudsområdet
Oplægget er vedlagt referatet. Links til de viste videoer fremgår ikke, men kan rekvireres ved
at henvende sig til områdelederen.
Tilbagemeldinger fra gruppedrøftelserne:
• Naturen kan favne alle læreplantemaer
• Ift. el-ladcyklerne så skal der fokus på de områder/børnehuse, som ikke har købt
el-ladcykler endnu
• Overvejelse om forældre kan byde mere ind – f.eks. en jæger
• Hvordan kommer de sidste børnehuse med ind i processen og får viden om den
udkørende naturvejleder?
• Erfaringer viser, at børn har mindre sygdom når de er meget ude i den friske natur
• Når pædagogerne er derude så lærer de sammen med børnene
• Meget positivt det arbejde der gøres, og at det primært er sammen med børn og
personale
• Mange børn bliver kørt i bil, så ladcyklerne kan introducere dem til det at cykle –
men det er også vigtigt at de store børn lærer at gå på tur og være i trafikken
• Der er brug for endnu mere af det som der blev fortalt i oplægget, men det kan
drøftes om der er behov for mere udkørende kapacitet?
• Der bør være en opmærksomhed på om det er en udfordring for nogle forældre
at have varmt tøj nok med til at være så meget ude – også i de kolde måneder
3. Høringssvar til Strategi for Grøn Omstilling
Der afholdes et borgermøde torsdag den 11. februar på Facebook, som alle er velkomne til at
deltage i.
Kommentarer til materialet:
• Meget overordnet
• Kunne godt have indeholdt et mere konkret bud på, hvordan der skal arbejdes med intentionerne. Der blev orienteret om, at der efterfølgende skal vedtages handleplaner og der bliver
det mere konkret, hvordan den grønne omstilling skal ske.
• Der blev orienteret om, at der er afsat penge hvert år til at realisere strategien, og de penge
skal prioriteres hvert år.
Efter afgivelse af kommentarer blev det besluttet, at der ikke afgives et fælles høringssvar fra
Dagtilbudsrådet.
4. Orientering fra formanden for Børne- og Undervisningsudvalget og forvaltningen
• Budgetudtalelse til budget 2022: Deadline er 18. marts 2021, hvis forældrebestyrelserne vil indsende budgetønsker. Byd ind hvis I her et godt ønske også selvom der
formelt stilles krav til delt finansiering.
•
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Corona – hverdag og virkelighed i dagtilbuddene: Nye retningslinjer og anbefalinger,
som stiller krav om mindre og faste grupper. Derfor har Byrådet givet flere midler til
mere personale samt mulighed for at tage orlov midlertidigt. Der er givet midler til
mere personale frem til 31.03.2021. Uderummet bliver brugt mere og der må slås
telte op i afgrænserede perioder. Der er fortsat øget rengøring i børnehusene (to
gange dagligt). Der er også en ekstra bevilling til praktisk hjælp til f.eks. rengøring af
legetøj. Smittetrykket kan mærkes tydeligt i dagtilbuddene.
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•

Minimumsnormeringer og arbejdet med rekruttering i Gladsaxe Kommune: Øget bevilling af personaleressourcer allerede fra 2021 til fuld udfasning af minimumsnormeringer i Gladsaxe Kommune. Det er ikke en helt let opgave, da der i kommunen er en
politisk målsætning om at have 70% pædagogisk uddannet personale og der samtidig
er mangel på pædagogisk uddannet personale. Der er igangsat et projekt omkring
mulighederne for at øge rekrutteringen i kommunen. Der ansættes fortsat pædagogiske assistenter og andre med en anden relevant uddannelsesbaggrund.

•

Kommende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet: I Gladsaxe Kommune skal der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
hvert fjerde år. Der skulle være gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i
april/maj 2020, men det blev udskudt grundet corona. Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres i stedet i april 2021. Der blev givet en opfordring til at så mange
forældre som muligt svarer på brugertilfredshedsundersøgelsen.

5. Eventuelt
Mødedatoer i 2021 for Dagtilbudsrådet:
• Torsdag den 27. maj 2021
• Onsdag den 13. oktober 2021 (fællesmøde med Skolerådet)
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