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1. Velkommen og godkendelse af referat fra 14.03.2022 
Kort præsentationsrunde.  

 
2. Tema om normeringer og rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet  

Oplæg om normeringer og rekrutteringsudfordringer fra Dagtilbudschef Margit Gleerup, Maj 
Luffe Andersen, Børnehusleder i Gnisten, Karina Marcher Holm, Fællestillidsrepræsentant 
BUPL og Christina Degnebolig Hansen, formand for forældrebestyrelsen i Mørkhøj/Enghave-
gård. Sildes er vedlagt som bilag. 
 
Input fra drøftelser:  
- Vi må ikke gå på kompromis med kvaliteten når vi ansætter, ikke kun fokus på nok hæn-

der 
- Forældre skal bakke op om at der kan mangle hænder, hvis man går efter kvalitet 
- Meget vigtigt med en god kommunikation fra børnehus til forældre omkring medarbej-

dersituation og de beslutninger der tages og planer 
- Branding via hjemmeside evt. som i København, som forældre også kan byde ind ift.  
- Forældre kan stille sig til rådighed også ift. jobopslag  
- Meget vigtigt at tænke fastholdelse før rekruttering  
- Aftrædelsessamtaler evt. med HR 
- Vidensdeling omkring hvad der går godt – de gode eksempler   
- Flere børn med behov for støtte kan medføre at pædagogerne stopper hurtigere  
- Kigge på de praktiske (faktiske) normeringer i stedet for de tekniske normeringer  
- Vi skal være nysgerrige på hvilken historie der fortælles om Gladsaxe på KP 
- Spørge pædagogerne hvad der skal til for at fastholde dem i Gladsaxe 
- Tydeliggøre for forældre hvad der foregår midt på dagen, og hvad er kvaliteten i pædago-

gikken når det ikke kun er hænder der tæller 
- Lade forældre dele stillingsopslag og få forældre til at være med til at lave stillingsopslag 
- Den gode historie om dagtilbud i Gladsaxe Kommune 

 
3. ”Siden sidst” 

Serdal fortalte om ny ”Ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet” i Gladsaxe Kommune (nota-
tet sendes ud sammen med referatet). Der blev også fortalt om ”Undersøgelse af muligheder 
og gevinster ved etablering af flere udefaciliteter” (notatet om undersøgelsen sendes ud 
sammen med referatet). Der blev talt om, at der evt. kan være et fagligt oplæg fra den udkø-
rende naturvejleder på et af de kommende møder i Dagtilbudsrådet.  
 

4. Høring af Gladsaxestrategien 2022-2026 
Støj har været meget i fokus og bør forsat være det. Der blev stillet spørgsmål vedr. støj og 
børnehusene.  
Høringssvaret fra Dagtilbudsrådet er følgende: 
Dagtilbudsrådet tager Gladsaxestrategien 2022-2026 til efterretning.  
 

5. Gensidig orientering   
Opfordring til at alle kommer ned og ser naturen omkring børnehuset Mosen og mosens mi-
nilandbrug.  
Spørgsmål omkring sygefravær.  
Opfordring til at få pædagogstuderende fra andre lande ind i børnehusene.  
 

6. Eventuelt, afrunding og tak for i aften 
Næste møde er et fællesmøde med Skolerådet mandag 14. november 2022 kl. 18-21.  
Det blev nævnt at det måske kunne være en idé at afholde et af de næste møder i Dagtil-
budsrådet i et af de nye børnehuse. 


