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Dagsorden:  
 

• Velkommen til vores nye medlemmer i bestyrelsen. 

 
• Økonomi – hvordan ser regnskabet ud? 

o Det er endnu for tidligt at se på budgettet for 2022. 

 
Programmerne, som budgettet for 2022 skal lægges ind i, er ikke klar endnu. 
 
Lea gennemgik budgettet fra 2021:  
Overskuddet fra de foregående år er især blevet brugt til: personalelønninger, ekstra udgif-
ter i forbindelse med corona og etablering af Bakketoppen. 
 

• Indsatsområde i 2022 – mål og planer: 
 

Ledelsesteamet har fokus på progression i personalegruppen (brug af voksen-progressionsskema) 
 
Pædagogerne har sammen med den pædagogiske leder fokus børnenes progression og trivsel. 
 
Der er en stigning i antallet af børn, som er overvægtige (19 %), når de starter i skole.  
Vores indsatsområde i daginstitutionerne er fokus på sund kost, krop og bevægelse, vi skal i alle 
afdelinger idrætscertificeres. 
 
Vi skal arbejde med læreplanstemaerne.  

 
• Coronasituationen i dagtilbuddet: 

 
Vi har i øjeblikket 12 (11 ansatte og 1 barn) smittede med corona. 
Der kommer hele tiden nye retningslinjer og nye restriktioner, som kan være svære at håndtere. 
Det skal indberettes, når vi runder de 15 tilfælde. Lea forudser, at nogle af vores restriktioner op-
hæves her d. 16. januar. 
Lea ridsede op, hvordan de nuværende restriktioner effektueres i institutionerne. 

 
• Personalesituationen generelt i alle afdelinger. 

 
Det er rigtigt svært at skaffe personale lige i øjeblikket. Stillingsopslagene bliver derfor også slået 
op i nabokommunerne, hvilket har haft nogen effekt.  
Det er også svært at skaffe vikarer til trods for, at alverdens alternativer prøves. 
Der er en bekymring for det personale, som er tilbage i institutionerne, som har alt for travlt. 
Der var forslag om at forsøge fysisk at møde op på VIA og opsøge de nyuddannede pædagoger. 
Derudover må vi tænke ud af boksen i forhold til at rekruttere nye pædagoger.  
Der er heller ikke så mange, der søger medhjælperstillingerne som tidligere. 
 

• Evt. Intet under evt. 
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