
 
 
 

Referat d. 9 nov. Forældrebestyrelsen. 
 
Webmøde: tilstede Lonnie, Nina, Maja, Simon, Line, Dorthe, Helle og Mikkel 
 

 
Referat er godkendt fra sidst.  
 
Nyt fra vuggestuen - Line. 

Vuggestuen arbejder stadig med store og små sammen. De har haft lavet et 
naturprojekt, som de synes fungerede rigtig godt og både børn og voksne har lært en 
masse. 
Nyt projekt er startet op – som handler om krop og sanser. 
Vuggestuen er startet op på julegaver.  

 
Nyt fra Børnehaven - Dorthe 
 
Biller og bier, har brug for i en periode at drosle ned for rød og grøn gruppe 

(aldersopdelte grupper). Der har været for mange skift og børnene har brug for at få 
mere ro på hvilken gruppe de tilhøre. 
Personalet mødes i den kommende weekend, så vi kan få tid til at planlægge en god 
hverdag.   

 
Nyt fra fritterne – Helle. 
Generelt er fritter børnene ude, hvis det regner og er dårligt vejr går de ind. Men de 
er meget opmærksomme på hvad børnene har brug for – og generelt har rødder 
børnene ofte brug for plads og højt til loftet da det er en børnegruppe der er meget 

fysisk aktive. 
Knasterne går ud hver dag lige efter skole, men går derefter ind på stuen. Der var 
relativt mange børn som gik hjem hvis fritter dagen kun var en ude dag.  
Klub/lysthus har holdt halloween og gameraften. 

Vi er meget opmærksomme på at børnene skal komme godt igennem Corona, med 
gode og sjove oplevelser sammen med andre på en sikker og tryg måde.  
Vi er særligt opmærksomme på at det sociale samvær og oplevelser sammen med 
hinanden, igen skal have en plads i vores hverdag selvom der er stadig er Corona og 

selvom vi stadig har retningslinjer vi skal følge.  
 
Vi bestræber os på at ligge billeder og opslag op på tabulex/fb, så vi kan invitere jer 
ind i børnenes verden. Fordi vi godt ved, at det kan være svært at være forældre, når 
i (forældre) ikke har mulighed for at komme ind i institutionen. 

 
Vi er opmærksom på, at de værksteder vi tilbyder børnene, skal være varierede. Vi 
skal i nogle tilfælde havde fokus på processen frem for produktet.  
 

Gordon er rykket hen på Knasterne om eftermiddagen, nu hvor Sune er stoppet og 
Marianne forsat er sygemeldt.  
 
 
 

 



Forældrebestyrelsesvalget afholdes traditionen tro den første hverdag i 
december. 
Vi har fået 5 kandidater til valget tirsdag d. 1. dec. Nina, Simon og Maria er på valg. 

Forældrene får en stemmeseddel med hjem ca. en uge før valget. Man har en 
stemme pr barn. Stemmeseddel tages med tirsdag d. 1 december og afleveres ved 
kaffe-to go boderne.  
Børnene får serveret morgenmad på egne stuer, forældrene får en kop kaffe/Te med i 

hånden. Vi har 3 kaffeboder, 1 i vuggestuen, 1 i børnehaven og 1 på fritteren ved 
hallen. Vi vil meget gerne have en repræsentation fra forældrebestyrelsen i hver kaffe 
bod, fordi vi faktisk som medarbejder ikke må stå for forældrebestyrelsesvalget. 
 

Simon ønsker ikke genvalg, da han tænker der pt er mange repræsentanter fra 
fritteren. Han tænker om vi fremadrettet måske skulle overveje om vi kunne lave en 
model så det sikres at der er forældrerepræsentanter fra hver gruppe vug, bh og frit. 
Måske kunne man lave nye vedtægter – det må undersøges. Eksempelvis 2 
repræsentanter fra vuggestuen, 2 repræsentanter fra børnehaven og 1 repræsentant 

fra fritteren – det kunne give en god dynamik og et bredt syn på Skovbrynet. Forslag 
om at det er noget den nye forældrebestyrelse arbejder med i den kommende 
periode. 
 

Generelt har der ikke været så mange forældre der har rettet henvendelse til 
forældrebestyrelsen med punkter de har ønsket sat på dagsorden. Det kunne være en 
ide at forældrebestyrelsen, laver et opslag på fb 14 dage før der er møde, og opfordre 
til om der er en punkter der skal tages med til næste møde.  

Forældrebestyrelsen tager et fællesfoto som bliver lagt på Fb, så forældrene kan se 
hvem der sidder i bestyrelsen og dermed hvem forældrene kan rette henvendelse til.  
 
Næste møde er d. 8 dec. hvor både nye og nuværende forældremedlemmer deltager. 
Når vi melder ud hvem de nye medlemmer af bestyrelsen er, skal vi huske at 

orientere om forældrebestyrelsesmøde d. 8 dec. 
 
Vi skal overveje hvor forældrene kan lave hundeparkering. Lige nu er dr ”hunde 
parkering” lige der hvor håndspritten er, det betyder at det ikke er alle der får sprittet 

hænder, fordi det ikke er alle der er trygge ved at gå så tæt på en fremmed hund.  
Mikkel sørger for, at hundeejerne kan sætte hunden et sted imens de henter/aflevere 
børn.   
 

Vi skal have tjekket vores forældrefacebook-side efter i forhold til medlemmer. 
Forældre der ikke længere har børn på Skovbrynet skal ikke være medlem af 
gruppen.  
 
 

 
Referat; Dorthe 


