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Bestyrelsesmøde 

Dato:03/11-21 Mødetid:  
18,30- 20  

Mødelokalet i Galaksen 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype bestyrelsesmøde 

Referent  Hellle 

Tilstede Kirstine- Galaksen 
Mette- Humlebien 
Christian-Kernehuset 
Ruth – Dagplejen 
Rune-Tryllefløjten 
Inge- personale rep  
 

Fraværende Camilla- Evigglad 

Nyt fra dagtilbuddet og alle afdelinger  

Fremlægger Helle 

Orientering    Nye ledere: Morten er blevet leder i Tryllefløjten pr 1/11 og Simon er ny leder i 
Evigglad fra 1/11.Nyt om byggeriet Rønnevangen 2- det forventes stadig færdigt til 
25/2-22 
 Der påbegyndes ombygning af Kernehuset i sommeren 2022 som skal være klar i 
sommeren 2023- Vi så tegningerne.  

Indhold   

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Forældretilfredshedsundersøgelsen 

Fremlægger Helle 

Indhold/diskussion  Der kommer en ud til alle forældre fra Århus kommune her i november. Vi vil meget 
gerne have at alle svarer for på den måde kan vi se hvad vi skal ændre på.  
 Kirstine fortæller at der også kommer en anden forældretilfredshedsundersøgelse fra 
danmarks statestik.  
Kirstine fortæller også at Forældre organisationen har gjort opmærksom på at hvis 
man er for tilfreds kan det betyde noget for de emner det politiske system tager op  

Konklusion  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

   

Evalueringen af læreplanen 
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Fremlægger Helle  

indhold På hvert af forældrerådsmøderne har I talt om hvordan huset arbejder med sprog og 
natur- dette arbejder vi videre med her på bestyrelsesmødet  

Konklusion Kernehuset mange ture, positivt med nye ord og scien ce – tydeligt sprog – historie 
med hjem – historie med at feje blade, forældrene oplever det positivt og kan mærke 
det på børnene, medlem af de grønne spirer 
Galaksen-historien med hønsene- flytte lege ud – medlem af grønne spirer – sproget 
er en del af hverdagen læring hele dage. Eksempel hvor barn bruger face it med Bo( 
selvregulering) Børnene snakker meget om Bo fra face it. Bogstav uger – med rime ord 
fortælles der om der hjemme. 
Humlebien- oversigt plakater med dyre ting og sansehaver med sneglebo og meget 
andet. Arbejdet meget med udemiljøet. Nogle forældre opleverat det smitter af der 
hjemme fx ved du hvor regnen kommer fra. Det har også noget med barnets alder at 
gøre. Godt at Aula viser billeder- Nogle børn fortæller andre ikke. 
Svært ved at finde eksempler på barnets sproglige udvikling, turtagning. 
Tryllefløjten- læst personalets cases- forældrene kunne godt genkende eksemplerne 
og børnenes store viden om natur fx bænkebidere – de er altid under træet siger Lone 
Fx at man hjælper ham der falder og trøster ham. Snak om bålhytten og hvad man gør 
når den skal rages ned. 
Dagplejen: højbede og plakat og dyrker ting til haven. Det er lidt svært at vide hvad 
der sker da man afleverer udenfor og der kommer meget lidt på aula. Gode ture men 
børnene har ikke så meget sprog. 
Evigglad: Her oplevede de at børnene fortalte og brugte mange ord som de ikke havde 
lært hjemme. Fx navnet på et insekt eller fortalte om en handling – vi har i daget fejet 
blade eller lignende.  
 

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Evt 

Fremlægger   

Indhold / 
diskussion 

Snak om hvad er guf ord:  
Snak om børnenes fuck udtryk: hvordan afskaffer man udtrykkene – ide at man bare 
siger nå du siger fuck du i et naturligt stemmeleje og går videre. Så vi barnet ofte 
stoppe med at sige det   

  

Konklusion  
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

 
  
 


