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Bestyrelses møde 

Dato: 270319 Mødetid: 19:00-21:00 Mødested: Galaksen mødelokalet 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Referat  

Tilstede Thomas- Galaksen 
Ruth –Dagplejen  
Anne Marie– Humlebien 
Malene– Evigglad  
Camilla- Tryllefløjten 
Inge – Personalerepræsentant 
Referent Inge 
 

Fraværende Eva    

Rundt om bordet     

Fremlægger Alle 

Orientering Hver deltager er på 3 minutter- her fortælles om hvad der rør sig i 
forældrerådet – tanker og kommentarer til ”alt” 

Indhold  Galaksen 
 holder arbejdsdag d. 10/4-19 Forældrene kommer når de har fri. 
17.30 er der mad og dagen slutter. Forældrerådet er tovholdere på 
arbejdsopgaverne. Der er mange forskellige arbejdsopgaver af 
forskellig størrelse. I år bliver der også afholdt valg til forældrerådet 
den dag. 
Evigglad  
Afholder arbejdsdag 30/4. De holder ligeledes valg til forældrerådet 
på denne dag. 
I forbindelse med overgang fra vuggestue til børnehave bliver 
forældrene tilbudt at deltage i en overleveringssamtale.  
Humlebien. 
Forældre ønsker afstemning om økologisk frugtordning. Det kniber 
med at alle tager det frugt med som er aftalt. 3 stk frugt pr barn  pr. 
uge. Der er rettet henvendelse til en leverandør. Forældrerådet 
ønsker at der skal være et alternativt og derfor et alternativ til 
leverandør. Gerne lokalt (brugsen) 
Projekt jord til bord de næste 2 uger. 
Arbejdsdag et areal foran med fliser, ønskes forandres til noget mere 
brugbart, gerne med shelters. Arbejdsdagen afholdes en lørdag. 
Tryllefløjten . 
Er udfordret på at der ikke møder mange op til valg ti l forældrerådet. 
Nu forsøger de med en ” amerikansk ” valgkampagne. Selve valget 
afholdes på en hverdag i tidsrummet 15.30 -16.30 hvor forældrene 
alligevel skal afhente børn. 
Har besluttet på en eller anden måde at hylde personalet for deres 
engagement. Evt en flagdag eller gå en ”lystur” rundt på legepladsen. 
For at takke for det gode stykke arbejde de laver. 
Dagplejen. 
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 Mødre grupper bliver inviteret til at komme og besøge dagplejen, for 
at gøre dagplejen mere synlig. Sundhedsplejersken skal udlevere en 
folder om dagplejen. Flere initiativer er på vej.  
Dagplejen har udskudt valget til de holder sommerfest i juni.  
Arbejdsdag d 9/5 kl 15-18. der skal laves flisebelægning og 
køkkenhave/blomsterbed i højbede. Derudover en del andre små 
opgaver. 
Dagplejedag i grøn sal hvor også mødre grupper bliver inviteret. 
Forældrerådet har godkendt at det er ok at dagplejerne afholder en 
pædagogisk dag i efteråret( hvilket betyder at børnene så vidt muligt 
holder fri) , hvor temaet vil være den nye læreplan. 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

Forældresamarbejde   

Fremlægger Alle 

Indhold/diskussion  Helle informerede om at der ville blive mere fokus på 
forældresamarbejdet i bestyrelsen. Der vil blive talt om, ved de næste 
bestyrelser møder, hvad forældrene kan få mere indflydelse på, og der 
vil sættes ind i forhold til at bestyrelsen skal være inspirator for 
dagtilbuddet. Der skal tales om, hvad der giver god trivsel for børnene 
og ligeledes om, hvordan vi får de andre forældre mere i dialog/på 
banen i hverdagen.  Helle vil sætte en time af ved næste 
bestyrelsesmøde til at diskuterer dette. 

konklusion Der blev talt om overgange og samarbejde med forældrene: 
Dagplejen kommer på besøg i institutionen samt i gæstedagpleje. 
PPR er blevet bedt om at se på hvordan vi forbereder børnene på den 
gode gruppedynamik, og om der er noget der kunne gøres anderledes.  
Forslag om en fast besøgsdag med rundvisning i institutionerne for 
kommende forældre. 
Vejledning og sparring.  Tilbagemelding fra Karina (fyrtårn i dagplejen) 
opleves som positivt af forældrene.  Hvornår og hvordan. I dagplejen 
er målet at på alle børn laves en beskrivelse ud fra refleksion cirklen, 
for at styrke den enkelte dagplejers refleksion og feedback 
kompetence. 
I institutionerne arbejdes der i personalegrupperne med Dannelse, 
Børnesyn og Børneperspektiver. 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

   

Førskole – overgange   

Fremlægger Helle 

Indhold  

Konklusion Skoleprojekt. Alle afdelinger holder afslutning for de kommende 
skolebørn. Discofester og overnatninger. 
PPR er blevet bedt om at se på hvordan vi forbereder børnene på den 
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gode gruppedynamik, og om der er noget der kunne gøres anderledes  
og bedre i forhold til børnenes trivsel i overgangen.  
Der var fra en del af bestyrelsen bekymring for 1/5 –  
De ønskede at vi ventede med at starte projektet til efter 1/5 – da det 
kunne virke voldsomt når hele sfoen også var der hele dagen.  
 

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

Der skal laves en evaluering på hvordan 1/5 afvikles for i fremtiden 
at finde ud af hvad der er bedst for børnene.  

  

Valg til dagtilbudsbestyrelsen  

Fremlægger  Helle  

Indhold  

 Alle afdelinger afholder valg til forældrerådet inden sommerferien. 
Den nye bestyrelse træder i kraft og skal være konstitueret pr 1/9 
2019 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Evt  

Fremlægger Thomas 

Indhold/diskussion  

Konklusion Filmen hvem” passer vores børn” er blevet drøftet i forældrerådet. 
Forældrerådet ønsker at der bliver meldt ud til forældregruppen 
hvordan virkeligheden/ hverdagen er i vores dagtilbud. Thomas og 
Helle laver et skriv som bliver sendt rundt til godkendelse. 
 

Aktion Ansvarlig  Tidsfrist 

   

 

 
  


