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Kære forældrebestyrelse. 

 

 

Invitation til møde d. 05.09.2019 

 

Det har været længe siden vi sidst har set hinanden.  

Vi har haft en god oplevelse med at sende brummebørnene lidt tidligere på Rødderne, det 

vokser de meget af. Ydermere letter det tilsyneladende overgangen, da der nu ”kun” er skolen, 

som en ny arena at tilpasse sig. Jeg er nysgerrig på, om I har samme oplevelse.  

 

Sommeren har været god, lang og rolig.  

 

Sommerfesten var, set med ledelsesøjne, en kæmpe succes. Jeg har også fået mange gode 

tilbagemeldinger, så Jeg er spændt på at høre om der var noget i savnede, ellers kunne være 

planlagt anderledes.  

 

Fritidshjemmene i Slagelse kommune er endnu engang nævnt i sparekataloget, Jeg orienterer 

fra mit møde med de andre ledere med fritidshjem tilknyttet.   

 

En forælder har påpeget mangler ift. brandsikkerhed på bier, biller og rødder, overfor 

kommunen. Vi har ikke modtaget nogle påbud på de områder han nævner, men det ser ud til 

at han har fat i noget. Jeg fortæller hvad der er seneste nyt, da dette er en verserende sag.  

 

Vi arbejder med den nye styrkede læreplan.  

 

 

  

 

1. Godkendelse af referat fra sidst.  

- Godkendt 

 

 

2. Vuggestuen – Orientering fra Line  

https://skovbrynet.slagelse.dk/
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- Vi arbejder på at tage det grønne flag – et natur projekt fra naturstyrelsen. Vi tager 

udgangspunkt i emnet fra naturens dag om at bruge sanserne. Der planlægges at 

deltage i skovens dag med de store vuggestuebørn sidst i september. Vi brobygger 

også med billerne. Karina og Christina kommer på skift over i vuggestuen og bytter 

over med Louise og Nanna. Vi har også planer om at lave fælles båldage i 

vuggestuen sammen med billerne. Dette for at gøre den røde tråd tydeligere 

igennem hele vores hus og for at gøre overgangene fra de forskellige enheder så 

lette så muligt. 

 

3. Børnehaven – Orientering fra Dorthe 

 

- God opstart efter ferien og god struktur er lagt. Der arbejdes med læreplanstemaet 

temaet krop og bevægelse. God tilslutning til forældremødet. Inden længe er det tid 

til turen til zoologisk have i Odense. To pædagoger sendes inden længe på kursus 

som faglige fyrtårne. 

 

4. Fritidshjem og klubben – Orientering fra Mikkel 

 

- Trekamp på rødderne, spil på stuerne, hvor børnene bliver øvet i at vinde og tabe. 

Gentagelser på bevægelseslege. Værksted hos Dmitri og Musik/band hos Jannik. 

- Knasterne har fokus på venskaber. Dette tema går igen i det faglige værksted. 

Mobilpolitikken er strammet op efter sommerferien, således at hver gruppe har en 

dag hvor de må bruge deres mobiler. Begge stuer har god praksis et par gange om 

ugen hvor alle går på sportspladsen og tilbydes udeaktiviteter. 

- Lysthus/klub arbejder på at få de store børn til at bruge værkstedet mere. Mikkel 

undersøger muligheden for at benytte coding. 

 

5. Økonomi 

 

- Der er sat penge af til personales pædagogiske lørdag hvor der skal arbejdes med 

den nye styrkede pædagogiske læreplan. Der er allerede taget hul på dette på 

sidste personalemøde. Det er meningen at vi vil lave en digital blomst, der kan ligge 

på hjemmesiden så forældrene kan gå ind og klikke på de forskellige emner i 

blomsten. Måske kan det også lade sig gøre at lægge små videoer ud med børnenes 

perspektiv. 

- Der er også penge på vej tilbage til institutionen for nogen af de børn der gives 

ekstra penge til. 
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6. Børnenes sprogbrug – Simon 

 

- Der høres desværre stadig ofte grimt sprog mellem børnene, primært på fritten. 

Kunne vi evt. sætte endnu hårdere ind end vi allerede gør. Forslag om at vi tager en 

uge hvor børnene holder øje med om de voksne, både far og mor og de voksne på 

Skovbrynet, siger grimme ord. Skolen kunne vi også få med ind over så der kom 

endnu mere fokus på projektet. Vi tænker tanker og finpudser. 

 

7. Eventuelt 

 

- Forslag om at sørbymarkedets børnekor rykker ned på friluftsscenen, så alle kan se 

børnene når de optræder. Mikkel undersøger om dette kan lade sig gøre. 

 

- Vi overvejer om der skal plantes nye træer i stedet for de æbletræer der er blevet 

fældet på den store legeplads. Der er indkøbt et nyt æbletræ, som vi endnu ikke 

ved hvor skal sættes. 

 

- God respons på sommer/fødselsdagsfesten – godt besøgt og god stemning. De 

gamle aktiviteter holder stadig og de få nye tiltag giver mindre kø. Desværre ikke så 

mange til vores åbne hus. 

 

- Der er problemer med at der omstilles til Eriks mobil når der ringes til Skovbrynet. 

Vi har forsøgt at få det ordnet via tdc, men vi må prøve igen. 

 

- Bag for en sag. Vi bager og sælger igen i multirummet fredag. D.11/10 og sender 

alle pengene til Børns vilkår og børnetelefonen. 
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