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Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato: 290119 Mødetid: 19:00-21:00 Mødested: Galaksen mødelokalet 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Referat Lizette 

Tilstede Thomas- Galaksen 
Eva- Kernehuset  
Ruth –Dagplejen  
Anne Marie– Humlebien (fraværende) 
Malene– Evigglad  
Camilla- Tryllefløjten 
Inge – Personalerepræsentant (fraværende) 
Lizette- Galaksen 
 

Fraværende  

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  Kernehuset: har fået ansat en ny pædagog og er nu oppe på 33 børn i 
institutionen. Mange af de nye børn er kommende skolebørn. Der er 
lavet en førskolegruppe som arbejder sammen 3 gange om ugen. 
Gruppen har krea-rummet som base. Evigglad: Førskolegruppen er 
startet op i institutionen, og de er sammen tirsdag og torsdag i enten 
klubben eller SFOen. Deres nye legeplads er ved at være færdig, der er 
kun lidt finjusteringer der mangler. Personalet har diskuteret børnesyn 
og skal i gang med at tale om dannelse. Selvhjulpen hed er et af 
emnerne som forældrerådet skal arbejde med ved næste møde. Også 
har der været afholdt forældremøde for de 4-6 år hvor fokus var på 
samspillet mellem børnene.  
Dagplejen: Dagplejen er flyttet tilbage til legestuen (i stedet for at have 
legestue i Kernehuset) Der skal være arbejdsdag i legestuen for 
forældrene, da dagplejen blandt andet har ønske om at få lagt flere 
fliser som børnene kan køre på scooter , malet stakit klippet hegn. Der 
er blevet ansat en pædagog -Karina som arbejder med refleksion over 
egen praksis med den enkelte dagplejer. Hun er ansat i 2 mdr. og der 
arbejdes på at Karina kan fortsætte som fagligt fyrtårn( en person der 
er fyrtårn for at implementere den nye dagtilbudslov). Lasse fører 
stadigvæk tilsyn og arbejder med alle dagplejerne i forhold tilsparring 
på  læreplanen og arbejdsmiljø. 
Fastelavn vil man forsøge at holde i lokalcenteret, så både 
dagplejebørn og ældre kan hygge sig sammen. Der er talt om ferie og 
sampasning ved forældrerådsmødet (Helle informere om at dagplejen 
ikke er en del af sampasningen med institutionerne p.t.) Ligeledes har 
forældrerådet talt om sukkerpolitikken i dagplejen og kommet frem til -
Så lidt sukker som muligt og med sund fornuft. 
Galaksen: der er den seneste tid blevet brugt meget tid på at tale om 
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søvn og måden forældrene får beskeder på. Vi har haft et ”emne” oppe 
i forældrerådet og i personalegruppen omkring eftermiddage i 
Galaksen, hvordan det kunne optimeres og evt. forbedres .  Der kom 
mange gode ideer og forslag (se under punktet eftermiddag senere i 
referatet) Galaksen vil lave en pjece med mere info omkring 
overgangen fra vuggestuen til børnehaven, da vi oplever at der er 
mange info som personalet tager forgivet at forældrene ved, og som de 
ikke ved noget om, da der er forskel på at gå i vores vuggestue og til at 
komme i børnehavegruppen. 

Førskole projekt 2019  

Fremlægger Alle 

Indhold/diskussion  På sidste møde blev der talt om at bestyrelsen havde flere input til 
dette års førskoleprojekt   

konklusion Der er fra skolen lavet en pjece om Sabro korsvej skolen, som beskriver 
skolen. Ligeledes er lavet en om skolens forventninger til hvad man 
skulle kunne/være på vej til inden skolestart. 
Sabrodagtilbuds pjece om førskolen vil ligeledes blive revurderet. 
Førskolen starter op mandag d. 29/4 (og der er lavet en plan for 1/5-
19, hvor skolen har fri) 
I førskolen skal der arbejdes med fri for mobberi, som bliver opstart på 
projektet. Ifølge den nye dagtilbudslov skal der være et mere synligt 
samarbejde mellem dagtilbud og skole, dvs. at det vi i førskolen i gang 
sætter skal føres videre i skolen.  
Førskolepersonalet skal mødes for første gang mandag 4/2-19 hvor de 
går i gang med at planlægge forløbet. 
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

Til skolepjecen er et ønske om at der kommer et kort over skolen, 
da det er en stor skole og forældrene har brug for at kunne finde 
de forskellige klasserum, salen osv.   

Helle kontakter 
skolen  

30/1-2019 

   

Forældresamarbejde    

Fremlægger Helle 

Indhold Her er det første overgange: Hvordan samarbejder vi om overgange?  
 Hvordan samarbejder vi omkring det enkelte barn og skabelsen af 
inkluderende børnemiljøer? 
 Hvilke muligheder er der for forældre i forhold til at få vejledning og 
sparring af personalet i relation til børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse? 
Hvad ser i som institutionens opgave og hvad ser I som forældre 
opgave i forhold til dannelse, læring, trivsel og udvikling  

Konklusion 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 
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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.  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

Sætte en time af ved næste bestyrelsesmøde til at diskuterer 
stærkere forældresamarbejde. 

Helle Ved næste 
dagsorden i 
bestyrelsen. 

Info fra Helle  

Fremlægger  Helle  

Indhold Der har været en sag/forældreklage omkring søvn og tider, i en af 
institutionerne i Sabro og derfor vil bestyrelsen lavet principper for 
søvn i Sabrodagtilbud.  
Formål: At få skabt gode rammer for børnenes søvn, trivsel og 
udvikling. 
Mål: At børnene får den søvn, de har brug for, så de kan trives og 
udvikle sig bedst muligt 
Dagtilbuddets ansvar: at børnene får mulighed for den søvn, de har  
brug for med udgangspunkt i barnets individuelle behov. Med 
udgangspunkt i den forskning der ligger omkring børn og søvn. 
Forældrenes ansvar: at forældrene bakker op om det forskningen siger, 
at børnene kommer ordentlig tid i seng, så de kan få den søvn som gør 
at de kan trives og udvikle sig.  
Det er vigtigt at der kommunikeres om barnets søvn, så der kan tages 
individuelle behov i forhold til barnets søvn, trivsel og udvikling.  
Rammen for søvn i institutionerne:  

• Børnene sover i krybber til de er ca. 2 år, derefter lægger de på 
madrasser eller små senge.  

• Der gives besked hvis barnet sover anderledes, eller der har 
været noget usædvanligt omkring barnets søvn. 

• Vi skriver tider på de mindste børn (dem der sover to gange).  

• Vi vækker som udgangspunkt ikke børnene. 

• Personalet og pædagogerne har et fælles ansvar for åben og 
konstruktiv dialog omkring barnets søvn 

• Der tages individuelle hensyn i forhold til det enkelte barns 
behov 

I Sabro kommer der nye sundhedsplejersker sommeren 2019, dette 
pga. omstruktureringer i Århus kommune.  
Der er lavet en ny pjece, hvor dagtilbuddet inviterer kommende bruger 
af institutioner og dagplejer til en snak om det at gå i 
institution/dagpleje i Sabro. Første møde er i Kernehuset d. 26/2. 
Til marts vil der i byrådet blive vurderet om der skal bygges en ny 
institution i Sabro, og bygnings afd. Vil derefter, hvis det bliver en 
realitet skulle lave en indstilling på byggeriet. Kernehuset vil skulle 
flytte ned i den nye institution.  
I dagtilbuddet er der i sidste uge (uge 4) sendt en pjece ud til forældre 
og personale om selvhjulpen hed børn -kan selv -vil selv. Alle i 
dagtilbuddet vil den næste periode have fokus på dette og der vil 
løbende blive lagt link ind med film klip på hjemmesiden. 
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Eftermiddage i institutionen og kommunikation  

Fremlægger Thomas 

Indhold/diskussion Vi vil gerne i dialog omkring eftermiddagene i institutionerne. Er der 
nogen der har ideer til overleveringer af beskeder fra pædagogerne til 
forældrene. Andre gode tiltage til eftermiddagen og kommunikationen.  

Konklusion Vi talte om at man kunne bruge post it/intra til at give info til 
forældrene. At en ønske og ide kasse skal op i institutionerne s å man 
der kan give gode ideer og ønsker til institutionen. En ide kunne også 
være mere øjenkontakt feks. Ved at alle børn skal give feks. High five. 
Til en voksen inden de går hjem. At personalet får hilst på alle børn på 
ens stue når man møder ind eller ved samling (et eks.fra en af 
institutionen var at en personale altid går rundt til alle vuggestuens 
børn og giver et kram eller lige får øjenkontakt og ”rør” ved barnet, 
man bliver helt ”varm om hjertet” ved at se dette)  

Aktion Ansvarlig  Tidsfrist 

Galaksen/Thomas laver et forslag til et brev om en ønske/ide 
kasse, hvor forældre kan anonymt give ideer og stille spørgsmål til 
institutionen/dagtilbuddet. Disse spørgsmål vil blive talt om ved 
forældrerådsmøderne.  

Galaksen/Thomas Næste 
bestyrelsesmøde 

 

 
  
 


