
Tilstede: Camilla, Helle R, Sigrid, Rasmus, Anne Marie, Jette, Thilde, Tine, Mette 

Fraværende: Trine, Hanne Mette, Birgitte, Ane, Karina 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat 

3) Nyt fra afdelingerne 

4) Nyt fra Mette 

5) Nyt fra bestyrelsesformanden, herunder valg af ny næstformand 

6) Evaluering af læreplanerne 

7) Tidlig indsats og effektiviseringer. Høringssvar. 

8) Fællespasning 

9) Temaaften om børn og seksualitet? 

10) Orientering om budget 2015. 

11) Evt. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Nyt fra afdelingerne (ved medarbejderrepræsentanterne). Hvad rører der sig i den enkelte 
afdeling, og hvad er vi især optaget af lige nu? Max 3 min pr. afdeling. 
Forteledet: Nye planter på legepladsen vha. Matasfonden og nyindretning med væltet væg 
indendørs. 
Under Bøgen (Thilde): Morgenløb i løbet af 4 mdr, hvor børnene har fyldt bønner i glas for hver 
runde. Det endte med guldmedaljer og fest med fællesspisning. De har afholdt temauge om 
trafiksikkerhed og sikkerhed generelt, f.eks. at ringe 112, når der er sket en ulykke. På fredag er der 
overnatning for børn og forældre. Det arrangement er forældrearrangeret. Alle personaler har 
være personaleaften om motorik og sanser.  
Alsvej (Rasmus): Rigtigt mange fødselsdage. Kim har været på orlov i en måned og er nu på nedsat 
tid. Ældste har været på områdedag og skal til rådhuset. Der er fortælleklub for de yngste og 
ældste. Der kommer snart elektroniske skærme.  
Jasminvej (Helle): Læreplanstemaerne er udlagt som temauger pt. børnenes alsidige personlige 
udvikling De store har arbejdet med stamtræer og har øvet sig i at lave en præsentation. Der skal 
være mgp optræden blandt de store. Der har været besøg af Falck-mand mhp. førstehjælp for 
børnene. Mange nye små børn i børnehaven. 
Solsikken (Tine): Der arbejdes med lærerplanstemaet krop og bevægelse. Formålet er at gøre 
børnene mere selvhjulpne. Der er arbejdsdag på fredag. Der er ansat en ny pædagog i marts 
(Louise). Stuerne er blevet opgraderet med nyt legetøj og en klatrevæg. 
Damhuset (Anne Marie): Der er mange børn og stor udskiftning. De store børn øver til 
cirkusforestilling d. 21. maj.  Der har været møde i forældrerådet, hvor det efter flere års pause 
blev vedtaget at lave en ny bedsteforældredag. Der afholdes arbejdsdag d. 7. maj som afrundes 
med hotdogs.  
 



4. Nyt fra Mette herunder bla.: 
• Kostordning fra den 1/7. Hvad ved vi nu? Alle institutioner pånær Forteleddet og Jasminvej 

får kostordning fra d. 1/7. Udbudsrunden resulterede i at maden bliver leveret fra 
cateringfirmaet Monas, der vandt på bl.a. graden af økologi. Der bliver holdt godt øje med 
om firmaet lever op til kontrakten. Detaljerne er endnu ikke på plads. Der kommer møder 
med de enkelte institutioner. 

• Sprogteam, inklusionsteam og temagrupper på tværs for kommende skolebørn og for 
vuggestuebørn. I temagrupperne arrangeres der bl.a. fællesaktiviteter. I sprogteamet og 
inklusionstemaet er der fokus på sprog og gode børnefællesskaber. Det førte bl.a. til kurset 
i sanseintegration for medarbejderne. 

• Sanseintegrationskursus for medarbejderne. Det blev rigtigt godt modtaget af 
medarbejderne, og der uddannes en motorikvejleder. 

• Udvidet samarbejdet med sundhedsplejen for at forbedre overgangen fra hjemmet til 
institutionen. Der er bevilget midler til at få samarbejdet igangsat. Sundhedsplejersken 
kommer fremadrettet ud i institutionerne ca. 4 timer om året. Der bliver 
overgangssamtaler for børn i risikotilfælde. Boltesten er afløst af en mini-sus-samtale, der 
overbringes til daginstitutionen.  

 
5. Nyt fra bestyrelsesformanden, herunder valg af ny næstformand.  

Sigrid er ny bestyrelsesformand, da Ane er sygemeldt og er trådt ud af bestyrelsen. Vi kunne 
ikke vælge ny næstformand, da der var for få forældrerepræsentanter til mødet. 
 

6. Evaluering af læreplanerne 
Baggrund for punktet: Det er i dagtilbudsloven beskrevet, at vi er forpligtet til at tage vores 
evaluering af læreplanerne op i bestyrelsen. Hver afdeling har nu evalueret deres læreplaner, og 
vores kommunikationsmedarbejder har samskrevet evalueringen. 
Formål med punktet: Præsentation af og gennemgang af evalueringen samt godkendelse af 
evalueringen. 
Metode: Oplæg af Mette, dialog og vedtagelse 

Vi gennemgik den samskrevne evaluering og tendensen er, at der bliver gjort et stort arbejde i alle 

afdelinger. Fremadrettet ønskes et fokus på i endnu højere grad at inddrage forældrene f.eks. ved 

sproglige og motoriske udfordringer. Personalet skal blive bedre indenfor natur og kultur. Den 

enkelte afdelings evaluering bliver taget op på et forældrerådsmøde i afdelingen. 

Evalueringen af læreplanerne blev godkendt. 

7. Tidlig indsats og effektiviseringer. Høringssvar. 
Baggrund for punktet: Der har været sendt høringsmateriale ud til bestyrelsen, og der har været 

nedsat en arbejdsgruppe bestående at to Medudvalgsrepræsentanter, bestyrelsesformanden og 

dagtilbudsleder, som har lavet et høringssvar. 

Formål med punktet: Orientering om hvad hovedessensen er i materialet og gennemgang af 

høringssvaret.  

Baggrunden er, at der investeres i tidlig indsats for at på sigt at spare penge. Lokaldistrikterne og 

dagtilbud/skole har indflydelse på hvilke tiltag der skal fokuseres på. F.eks. usikre 

førstegangsforældre og mere robuste børn. Der er afsat midler til konsultativt forum for 0 til 2 

årige. 

 



 

8. Fællespasning. 
Baggrund for punktet: Vi har lige overstået en fællespasning ifm. påsken, og vi har i højre grad end 

tidligere haft udfordringer med at forældrene melder børn til i sidste øjeblik, hvilket har 

besværliggjort planlægningen. Det får konsekvenser for medarbejdernes ferie og arbejdstider, men 

også for børnene. 

Formål med punktet: Afklaring af om der er noget vi kan gøre anderledes, så vi i højere grad får 

præcise tilbagemeldinger til tiden fra forældrene. 

Dialog: Forældrene skal fremover melde til/fra og ikke kun til og det kommer til at ske via den nye 

digitale fremmøderegistrering som snart introduceres i afdelingerne. 

 
9. Temaaften om børn og seksualitet? 

Baggrund for punktet: På sidste møde gennemgik vi materialet om respekt for grænser, og i den 
forbindelse snakkede vi om, at det evt. kunne være en god ide at lave en forældreaften med fokus 
på børns seksuelle udvikling, da mange forældre er famlende overfor dette 
Vi aftalte, at Under Bøgen afprøver det til et forældremøde. De andre institutioner afventer 
evalueringen. 

 
10. Orientering om budget 2015. 

Baggrund for punktet: Som dagstilbudsleder er jeg forpligtet til løbende at holde bestyrelsen 
orienteret om dagtilbuddets økonomi. 
Formål med punktet: Orientering om hvorledes budgettet ser ud pt. 
Det nye budget er reduceret i forhold til sidste år, bl.a. pga. lavere refusion i forbindelse med 

langvarig sygdom. På Alsvej går 3H børn ud til sommer, og der er derfor for færre midler. For at 

imødekomme det flyttes en pædagog fra børnehaven til vuggestuen. En pædagog vil læse videre og 

håber at blive optaget. Derudover er der afsat en pulje på 100.000 kr til en medarbejder, der kan 

give vejledning i de andre afdelinger ift. børn med særlige behov. Der ansættes ingen vikarer på 

Alsvej fra sommer. 

11. Evt.  
Der var intet under eventuelt. 

 

Ordstyrer: Mette Horne, Referent: Sigrid Weigelt 

 


