
Referat Forældrebestyrelsen d. 8 dec. 20 

Tilstede; Line, Mikkel, Simon, Maria, Kamilla, Nina, Maja, Dorthe 

Lonnie, har meldt afbud og Minna og Signe er ikke koblet på. 

 

1) Velkommen til Kamilla nyt medlem. 

 

 

2) Referatet er godkendt. 

Marianne stopper på Skovbrynet, der er indgået en fælles fratrædelsesaftale med Skovbrynet. 

 

3) Nyt fra vuggestuen. 

Vuggestuen har arbejdet med krop og bevægelse 

Til januar begynder vuggestuen og arbejde med krop, bevægelse og æstetik. Vuggestuen har brug 

hallen, skoven og legepladsen rigtig meget og vil forsætte med det. De kan mærke børnene har 

rykket sig motorisk,  

Vuggestuen arbejde med fokusord og prøver at invitere forældrene med ind i projektet i form af en 

lille bog, børnene kan få med hjem.  

 

 

Børnehaven – vi har kigget på strukturen i børnehaven. Droppet rød og grøn gruppe. Der er 

kommet mere ro på stuen …  

Vi julehygge med risengrød, juledekorationer, hyggeligt selvom bedsteforældrene ikke kunne 

komme med. Lucia bliver uden forældre som publikummer i år pga. stigende smittetal. Til gengæld 

bliver det live streamet. 

 

Nyt fra fritteren. 

Klubben lukker desværre fra i morgen – pga.  Corona. Klubben har rykket deres julefrokost til i dag, 

så de kunne sende 5. klasse hjem på juleferie på en hyggelig måde.  

Vi prøver at holde fast i alle de juleaktiviteter der er muligt. 

Vi har søgt om at få penge til indkøb af et skydespil, hvilket er blevet godkendt.  

 

Vi kan ikke komme i kirke, da præsten har aflyst. 

 

4) Vi har brugt mange penge på vikar pga. corona. Men vi går ud af året med et overskud på ca. 

30.000. Hanne Hjort er blevet forlænget 1 år.  

Simon spørger, om de kan få et udskrift over den overordnet økonomi, så det er muligt for 

forældrebestyrelsesmedlemmerne at se hvordan økonomien ser ud.       

 

 

5) Maja spørg, hvilke opgaver de skal tage hånd om i forældrebestyrelsen. De kunne godt tænke sig, 

at få et større overblik om hvilke opgaver de egentlig har. På næste møde skal vi havde snakket 

vedtægterne ordentligt igennem, så vi ved hvilken opgave, hvem har.  

 



Nina gør opmærksom på, at der i vedtægterne står at der så vidt det er muligt, at der skal være 

repræsentanter fra hver afdeling. Hvilket vi skal være opmærksom på, i forhold til næste valg.  

 

Næste møde er onsdag d. 13 januar 17.00-19.00. Suppleanterne er med til det første møde, hvor vi 

konstituerer forældrebestyrelsen. Derefter er de kun med til møde, hvis et medlem fratræder.  

 

  

 


