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Dagsorden 

Tid Emne Beskrivelse og referat 

 1. Godkendelse af 
dagsorden 

Både formand og næstformand er fraværende og det besluttes at 
Christian er ordstyrer. 

 2. Orientering Ved formand og områdeleder 
 

− Stestrup børnegård 
Christian orienterede om at flytningen af Stestrup Børnegård til 
lokaler på Stestrup skole er udsat til 2025. Fokus i børnehuset vil 
derfor være på at istandsætte de nuværende rammer samt anskaffe 
nyt inventar, så standarden er tilfredsstillende.  
Der vil blive afholdt forældremøde den 6. december mhp. at 
informere om situationen og den videre proces. 
 
Den pædagogiske leder i Stestrup Børnegård har valgt at opsige sin 
stilling og der vil blive ansat ny leder i januar 2022. Ind til da 
varetager pædagogisk leder i Elletoften, Lone Kirk, ledelsen af 
Stestrup børnegård. 
Der har været afholdt to personalemøder og selv om situationen er 
vanskelig er medarbejderne overvejende ved godt mod. 
 
Lau udtrykte stor bekymring og utilfredshed med processen. Der er 
blandt andet en bekymring for at medarbejderne stopper og at de 
fysiske rammer ikke vil kunne leve op til tilfredsstillende standarder. 
 

Orientering byggeri 

Stestrup nov 21.pdf  
 

− COVID-19 
Christian orienterede om de gældende retningslinjer.  



   
 

Der er lokalt i børnehusene indgået aftaler om udendørs aflevering 
eller aflevering i garderoben. Sammen med forældrerådene kan 
lederne finde de løsninger der virker bedst i det pågældende 
børnehus. 
Der er igen mulighed for at anvende ”coronavikarer” ved opdeling af 
børnegrupper. Desværre er det svært at skaffe vikarer for tiden og 
derfor ikke altid praktisk muligt. 
 

− Ny mødestruktur i 2022 
Christian orienterede om at der er lavet ny struktur for 
ledermøderne. Det betyder at der fremover afholdes møde hver 2. 
uge med hhv. temabaserede møder, strategiske møder og 
ledelsesudviklingsmøder. Der ud over afholdes der et månedligt 
driftsmøde. Dette møde afholdes samme dag som der afholdes 
MED-møde og bestyrelsesmøde, da mange af dagsordenspunkterne 
er de samme. Møderne planlægges i fht. økonomirapporter mm. 
 

 

− Regnskab 2021 
Christian orienterede om at regnskabsprognosen for 2021 viser et 
merforbrug på omkring 300.000 kroner grundet nyanskaffelser der 
er afledt af stigende børnetal. Det er meldt ind løbende og 
forventeligt skal området indhente merforbruget i 2022. 
 

 3. Beslutning om 
effektivisering 

Beslutning om effektiviseringer 1 time hver 7 uge på skift mellem 
børnehusene.  
Besluttet! 

 4. Møde med politisk 
udvalg 

Orientering fra møde med fagcenter vedr- møde med politisk 
udvalg.  
 
Der afventes fortsat en udmelding fra fagcenteret. 

 5. Rengøringsniveau Drøftelse af rengøringsniveau sat i relation til sygdom og smitte – 
måske et emne til dialog med det politiske udvalg 
 
Imens grænseværdierne for høj lokal smitte er overskredet i Holbæk 
Kommune, vil der blive gjort ekstra rent i dagtilbud og skoler. Dette 
betyder, at der vil være en ekstra rengøring midt på dagen:  
 

• Rengøring af toiletter (uden gulvvask)  

• Kontaktpunkter i køkken, herunder blandt andet 
dørhåndtag, håndtag til opvaskemaskine og skabe 
samt køkkenbord, håndvask osv. 

• Kontaktpunkter på gangarealet og på stuerne i 
dagtilbud, herunder blandt andet dørhåndtag og 
området rundt om, dørkarme, vægge i nå-højde, 
borde osv.  

• På skolerne vil der ikke blive gjort rent i 
klasselokalerne midt på dagen, da dette vil forstyrre 
undervisningen. Her forventes det, at lærere og 



   
 

elever selv tørrer kontaktpunkter af og lufter ud 
efter timerne - samme model som i foråret.    

 
Den ekstra rengøring sættes i gang fra på mandag d. 29. november.  
 
Positivt med ekstra rengøring. 
Under corona var der meget lidt sygdom sikkert pga. rengøring og 
afstand mm. 
Drøftelse af ulemperne ved at forældre ikke kan komme ind i 
husene. Det giver en manglende indsigt i børnenes liv. 
Samtidig mangler der corona-vikarer til at sikre tid til aflevering ved 
døren. 
Der opfordres til at det drøftes lokalt og at der laves lokale aftaler – 
meget gerne omkring alternative løsninger.  
Drøftelse omkring den øgede smitte med alle mulige sygdomme. 
 

 6. Sundhedspolitik Drøftelse af udsendt materiale 
  

Sundhedspolitik_naar

sundhedenskalfrem 2013.pdf

Kommissorium for 

sundhedspolitik Holbæk Kommune Godkendt 6.9 2021.pdf

211015 Input til ny 

sundhedspolitik.pptx  
 
Mental sundhed – det halter virkelig i fht. børn i udsatte positioner. 
Det tager alt for lang tid inden børn kommer til udredning. Hele 
systemet halter og der er stor forskels på mulighederne for 
ressourcestærke forældre overfor ressourcesvage forældre. Der er 
nogen der har langt bedre muligheder for at ”kæmpe” for deres 
børn og derfor har bedre adgang til hjælp og udredning.  
 
Der var drøftelse af kostproduktion og indtryk af at kvaliteten er 
meget svingende – i hvert fald er der nogle steder rygter om at 
madordning ikke er godt. Tværtimod er der gode erfaringer fra de 
børnehuse der har madordning. Madordning kan sikre lighed i 
sundhed i form af varieret og sund mad. Det kan motivere på tværs 
af alle børn spiser det samme og ”motiverer” hinanden til at spise ny 
mad. 
 
Betaling for madordning kan gøre at nogle familier fravælger 
ordningen. Det ville kunne skabe større lighed i sundhed, hvis alle 
har råd til at betale til madordning. Det kan for nogle familier være 
billigere at købe mere usund mad end sund mad. 
 
Der var en drøftelse af egenproduktion og eventuelt fælles 
produktion i området. 
 

 7. Eventuelt  

 8. Punkter til næste 
møde 

Minimumsnormeringer – gennemgang af beregning 
 

 


