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1. Velkommen til mødet 
Claus Wachmann bød velkommen til mødet som denne gang foregik på Teams.  

 

2. Status på Covid-19 på dagtilbudsområdet 
Margit Gleerup (Dagtilbudschef) præsenterede kort de perioder dagtilbudsområdet har væ-
ret igennem henover foråret pga. Covid-19. Efterfølgende blev erfaringerne fra perioden 
drøftet.  
Margit: Der arbejdes lige nu på baggrund af nødparagrafer fra Dagtilbudsloven, og der admini-
streres efter vejledning fra sundhedsstyrelsen. Mest mulig smittebegrænsning. Dagplejens lege-
stuer har været lukket, men er så småt ved at åbne op halv tid udendørs.  
Der har været mange telte på legepladserne og det er der gode erfaringer med, men de må ikke 
være der længere grundet regler om byggesager.  
Følgende blev nævnt under drøftelsen/refleksionen: 

- Der er behov for at samle systematisk op på de erfaringer, der er både blandt forældre, 
pædagoger mm.  

- At aflevere ude foran lågen: meget genkendeligt for børn og forældre, det skal gå lidt 
hurtigt, det er nemmere for børnene, men fordi de står i kø, så skal man skynde sig, så 
man videregiver kun den allervigtigste besked og kan lade være med at sige noget privat 
– den daglige samtale forældre og pædagoger imellem går tabt. Der er fordele og ulem-
per ved det.   

- Det er meget forskelligt, hvordan børnehusene er indrettet og det giver nogle forskellige 
muligheder og udfordringer.  

- Det er meget genkendeligt for børnene om morgenen og den måde det organiseres på, 
kan man tage med videre.   

- Det bliver en meget isoleret institution, hvor forældrene ikke ser så meget af institutio-
nen. Distancen ind i institutionen er blevet lang. 

- Børnene trives med rutinerne og genkendeligheden.  
- Det er vigtigt at have god grund eller et velovervejet argument, når noget meldes ud til 

forældrene – hvis det er ulogisk kan forældrene danne deres egne meninger/fortolknin-
ger.   

- Generelt er der en tilbagemelding om, at forældrene har oplevet en flot og professionel 
håndtering under omstændighederne – også ift. de coronatilfælde, der har været.  

- Det er mit indtryk at det giver værdi for børnehusene at de up-front modtager input fra 
forældre med aflevering/afhentnings tidspunkter, ifht. disponering af personale. 

- Der er gjort gode erfaringer med at bruge nærområdet mere. Bl.a. Natur- og Sejlklubben.  
- Område Bagsværd har samlet op på erfaringerne på et bestyrelsesmøde i maj, hvor de 

var enige om, at der i området har været en fremragende håndtering af situationen.   
- Det har været fantastik for børnene, at der har været en bedre normering og faste ruti-

ner.  
- Ift. den systematiske opsamling, så kan det være relevant også at kigge på rapporter eller 

undersøgelser.  
- Forvaltningen laver en opsamling på erfaringerne. Den opsamling er forvaltningen lige 

gået i gang med. Der bliver bl.a. tale om indsamling af viden fra faglige organisationer, 
områdeledere, forældre, pædagoger, køkkenmedarbejdere mm.  

- Mødetidspunkter: Det blev drøftet om hvorvidt det måske kan give mening at forstætte 
med at bede forældrene om at melde komme og gå tider til børnehuset. Det fungerer 
godt for forældrene. Dette kunne evt. simplificeres ved at forældre kun melder ind ift. 
ydertidspunkterne, hvor personaleressourcerne som regel er mest presset.  

- Ros til håndteringen og kommunikationen fra forvaltningen.  
- Der har været en mindre rapportering i perioden, og det har givet et andet overskud hos 

pædagogerne er erfaringen fra en forældrerepræsentant.  
- Det er fint at blive nysgerrige på, hvordan pædagogikken har kunne udfolde sig i perio-

den, hvor DAP ikke har været oppe i fulde omdrejninger. 
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- Vi skal forenkle hverdagen, der hvor det er muligt.  
- Områdeleder: Pædagogernes forberedelsestid foregik på stedet og sammen med bør-

nene og i mere begrænset omfang. Nogle steder har man ikke arbejdet med fokusbarns-
skemaer i perioden.  

- BUPL: Pædagogerne er glade for deres forberedelsestid, så de kan skabe god kvalitet i 
det pædagogiske arbejde. Det er gået ud over den pædagogiske refleksion i denne tid. 
Hvis vi ændrer meget ved den faglige ramme (DAP) går Gladsaxe-børnene glip af noget. 
Fokusbarnsskemaer er børnenes fortællinger.  

- Sygefraværet er det laveste meget længe. Bedre hygiejne kan være en af årsagerne.  
- Bedre normering kan evt. også have indflydelse på det lave sygefravær hos pædago-

gerne.  
- Øget rengøring har stor betydning i børnehusene – det bør være rengøringsfolk og ikke 

pædagogisk personale, der står for rengøringen.  
- Der er større tryghed blandt forældrene om, at børnene får vasket hænder regelmæssigt. 

Mere rengøring skaber også mere forældretryghed.  
- Der er behov for flere løse dialoger om erfaringer – mellem politikere, forældre og for-

valtningen.  
 

3. Orientering fra formanden for Børne- og Undervisningsudvalget og forvaltningen 
 

• Budget 2021 – budgetrammen og budgetbidrag fra områderne 
Se slides.  
 

• Udmøntning af midler til minimumsnormeringer i Gladsaxe Kommune 
Se slides.  
Det er midler til kommunale og selvejende børnehuse – ikke til dagplejen.  
 

• Justeret implementeringsplan til Dagtilbudsstrategi 2 
Se slides.  
 

• Kommende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet 
Se slides.  
Gennemføres forventeligt i efteråret 2020.  
 

• Planlagt tema på kommende Dagtilbudsrådsmøde: Natur og udeliv i Gladsaxe Kom-
munes dagtilbud 
Bliver forventeligt tema på første Dagtilbudsrådsmøde i 2021.  

 
 

4. Eventuelt 
Rekrutteringsproblematikken har været drøftet i bestyrelsen i område Vadgård, og de foreslår at 
undersøge muligheden for at lave et samarbejde med boligselskaberne i kommunen. Så det bli-
ver attraktivt også at bo her og dermed også arbejde i kommunen som pædagog. Kort drøftelse 
af forslaget.    

 


