
Referat fra forældrebestyrelsesmødet onsdag d.8/5 – 19 

 

 

 

1: Godkendelse af sidste referat. Godkendt. Der skal gøres mere opmærksom på at vi holder 

møderne og hvor forældrene kan finde referaterne. Maja skriver et opslag på facebooksiden. 

 

 

2: Nyt fra vuggestuen. Ros til Dorthe, der har været i vuggestuen nogen dage om ugen og hjulpet 

de nye tiltag i gang. Det er blevet bemærket at det har rykket og ændret den daglige struktur og 

rutiner i positiv retning. Der er mere overskud og der tilbydes flere aktiviteter koblet på 

læreplanstemaerne. Der er positiv pædagogisk udvikling. Der er også kommet styr på notering af 

sovetider, så det kan gøres i et hug. 

 

 

3: Nyt fra børnehaven. Der er blevet skabt en rød tråd fra vuggestuen til børnehaven ved at Dorthe 

har været nogle dage i vuggestuen. Der har været store flyttedag for de forskellige børnegrupper i 

børnehaven og det er gået godt. Dette er gjort pga. af den meget store børnegruppe hos 

vuggestuen og billerne og flere børn på venteliste. Der arbejdes i øjeblikket med natur og 

naturfænomener. Minirødder arbejder med livet i havet, brumbasserne arbejder med bier, og bier 

og biller er lige startet op med smådyr. Der er stor tilslutning til bedsteforældredagen d.16/5.  

Inden længe, d.7/6, er der sommertur til spejderhytten, hvor temaet er pirater. 

 

 

4: Nyt fra fritter/klub: Der øves til Sørbymarkedet på livet løs og det går godt. Efter markedet er 

der fodboldturnering i uge 24 fra d.11 – 13/6.  

3. klasserne kommer på skift i praktik på lysthuset i ugerne 23 – 24 -25. 1.klasserne kommer 

løbende på besøg hos knasterne og efter markedet bliver der dage hvor de mere grundigt bliver 

bekendte med knaste regler, struktur mm.  

Der er pædagogisk tilsyn d.22/5.  

Vi holder Sankt Hans fredag d.21/6, Mikkel undersøger om vi kan bruge bålpladsen i 

Stenbækhaven.  

Sommerferien foregår i hovedhuset med fællesåbning i børnehaven. 

 

 

5: Økonomien har det fint. Der er blevet brugt en del på udskiftning af vuggestuens legetøj til mere 

støjvenlige udgaver. 

 

 

6: Sommerfesten er flyttet til d.13/8 hvor Skovbrynet har 40 år fødselsdag. Festudvalget mødes 

inden sommerferien og planlægger nærmere. 

 

 


