
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Silkeborg Kommune 

Børne- og Familieafdelingen 

Søvej 1, 8600 Silkeborg 

Telefon: +4589701727 

 
Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 8970 1000 

www.silkeborgkommune.dk 

Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen 

d. 16.9.2020. 

 

 

  

Deltagere: Ditlev Baun, formand, Marianne Thomsen, Bodil Lauge Jakobsen, pæd. leder, 

Vita Kristiansen TR, Bente Stewart, konstitueret leder. 

 

Afbud: Christina Svenson, Sara Østergaard, Julie Foldager Jensen, Rikke Hansen, TR 

Karen Andersen 

             

Referent: Bodil Lauge Jakobsen 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved Ditlev og Bente 

Bente og Jeannette er konstitueret som ledere af dagplejen i 2 måneder indtil 

31.10.2020. Vi regner med at ansætte ny leder af dagplejen fra d.1.11.2020. 

 

2. Status på Corona-situationen 

Vi mødes ikke i legestuerne foreløbig på grund af Corona situationen. I stedet har 

dagplejere og børn mulighed for at mødes udendørs i skoven, i haver og på 

legepladser. 

Der er indrettet gode børnemiljøer i haverne og det fungerer godt for de fleste at 

være udendørs og bruge naturen. Dog går vi mod vinter og børnene kan ikke 

opholde sig ude hele dage længere. 

 

Der er kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. De blev lagt på Tabulex 

d.16.9.20: 

 

Hvornår må dit barn komme tilbage til dagtilbud eller skole?   

Dit barn må komme tilbage i dagtilbud eller skole, når hun/han er helt rask. 

Det vil sige, når dit barn ikke har symptomer, er feberfrit og har det, som det 

plejer. Dit barn skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter i dagtilbuddet 

eller skolen, f.eks. undervisning, udflugter og udendørs leg, uden at kræve 

særlig omsorg og pasning.  

Hvis dit barn er blevet testet for ny Corona virus, må dit barn komme tilbage 

igen, hvis testen er negativ, og hvis dit barn ellers i øvrigt er rask og kan 

deltage i leg og aktiviteter, som det plejer. 

22.september 2020 



 

 

 

 

Side 2 

 

  

Er snot tegn på COVID-19?  

Det er helt almindeligt, at næsen løber med klart snot, når man er ude i koldt 

vejr, eller hvis barnet græder. Hvis dette er eneste symptom hos dit barn, 

skal du ikke mistænke COVID19. Men virker barnet sygt, slattent og træt og 

har symptomer, f.eks. masser af gulgrønt snot, sygdomsfølelse og tiltagende 

hoste, bør det holdes hjemme og ikke komme i skole eller dagtilbud.  

Hvis dit barn er testet positiv for ny Corona virus, skal barnet holdes hjemme 

indtil hun/han har haft 48 timer uden symptomer. 

Børn kan godt i en periode efter en forkølelse eller anden luftvejsinfektion 

have en lille smule hoste. Hvis barnet i øvrigt virker rask og frisk, kan barnet 

godt komme i dagtilbud eller skole, selvom der stadig er en smule hoste 

tilbage som eneste symptom. 

 

I dagplejen har vi haft en dagplejer, der er testet positiv for Covid-19 

 

3. Forældremøde i dagplejen d.22.oktober 2020. 

  

På grund af Corona aflyses forældremødet d.22.10. Der gennemføres et elektronisk 

valg til forældrebestyrelsen. 

 

• Ditlev Baun er på valg og modtager genvalg 

• Julie Foldager Jensen fortsætter i bestyrelsen og er ikke på valg  

• Resten af bestyrelsen stopper enten fordi deres børn ikke er i dagplejen 

eller de ønsker at udtræde eller fordi deres valgperiode udløber. 

 

Der skal vælges 6 medlemmer og 4 suppleanter til bestyrelsen. 

Første møde i den nye bestyrelse afholdes 25. november 2020. 

Forældrebestyrelsen laver et nyhedsbrev om valget og beskrivelse af hvad det vil 

sige at være medlem af bestyrelsen og en opfordring til at melde sig som 

bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

Kandidaterne skal melde sig senest d. 16.oktober.  

Opstillingsperioden bliver fra d.26.oktober 2020 til d. 6.november 2021. 

Valget bliver afhold elektronisk i uge 45.  

Der vil være hængt valgplakat op hos alle dagplejere 

 

 

4. Rekruttering af dagplejere 

Generelt får vi ansøgere til ledige dagplejestillinger, dog har vi stadig få områder, 

hvor det kan være svært at rekruttere. 

 

 



 

 

 

 

Side 3 

5. Mad og måltidspolitikken   

Mad og Måltidspolitikken findes på Dagplejens hjemmeside. Der bliver arbejdet 

med politikken på aftenmøderne i september. Mad og måltidspolitik i dagplejen  

  

6. Tabulex og foto  

Det bliver en opgave for den nye leder at afklare, hvordan vi i Tabulex håndterer 

billeder af børn, der ikke længere er i dagplejen. 

 

7. Evt. 

Dialogmøde med Børn og unge udvalget d. 12. november 2020. Ditlev, Marianne 

og Bente deltager. 

 

 

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen/Ny-hjemmeside/Folder-til-dagplejerne/Mad-og-mltidspolitik-i-dagplejen.pdf?la=da

