
Forældrebestyrelsesmøde d. 4 marts 2021 

 
Tilstede; Mikkel, Simon, Maja, Lonnie, Kamilla, Mads F, Line og Dorthe 

 
Mikkel har undersøgt om vi kan sidde med en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling vug, 
børnehave og fritter/klub. Men det må vi ikke ifølge vedtægterne.  

Mikkel har derfor inviteret Mads F. med så han kort kan fortælle om fritteren i starten af dette 
møde, hvorefter han forlader mødet igen.   

 
Orientering fra Fritter ved Mads F 

 
Alle klasser er delt op klassevis, grundet Corona restriktioner. Vi har pt. inddraget mødelokalet, så 
vi også kan havde mindre grupper af børn derinde. 2. og 3. klasse skifter stue hver uge, så 

mulighederne er forskellige. 
Børnene giver en god og positiv tilbagemelding, på den hverdag som vi kan tilbyde lige nu. Vi er 

selvfølgelig presset på hænder (Da vi SKAL være opdelt), men fordeler os efter bedste evne. 
 

0. og 1. klasse klipper gækkebreve, 
2. og 3. laver rollespilsvåben. 

Tirsdag og torsdag har klub/lysthus turdag, børnene er med til at beslutte hvor turen går hen. 
 
Det er selvfølgelig ikke optimalt, og langt fra så mange tilbud af aktiviteter som vi kunne ønske os, 

men klasserne bliver ikke blandet som opdelingen er pt.  
Børnene har på skift musik med Jannik en hel uge af gangen. Der er dejligt vi kan holde fast i lidt af 

de ting som børnene plejer at have, fra den hverdag de kender inden Corona.  
 

Godkendelse af referat: 
Referat godkendt. 
 

Orientering fra Vug ved Line. 
Vuggestuen er startet op med et nyt emne – og har taget fat i eventyret ”Den lille Røde høne”. Det 

handler om at gøre noget godt for hinanden og udvise empati. 
De er begyndt at lege ”alle mine kyllinger” og de laver kreative ting og fået gang i bålet igen. 

Vuggestuen er sin egen ”boble” men savner at lave brobygning og være sammen med børnehaven.  
Vuggestuen har få sygedage, og generelt ligger Skovbrynet under kommunegennemsnittet. 
Vuggestuen har en god hverdag, med gode og lærerige projekter. 

 
Orientering af børnehaven ved Dorthe 

Børnehaven har haft stor succes med Røde Ruth. Det har givet gode oplevelser blandt børn og 
voksne, vi har set steder som vi ikke tidligere har haft muligehd for at se. Vi har talt om at gentage 

succesen igen til foråret/sommer. 
Vi har holdt fastelavn – udendørs og uden udklædning. Børnene har givet os den tilbagemelding at 
de synes det var en dejlig dag, hvor tingene næsten var som de plejede. Vi har evalueret dagen i 

børnehave-teamet og haft oplevelsen af at det var godt at holde fastelavn udendørs, det var 
hyggeligt og der var god plads.  

Når muligheden er der igen, må børnene have udklædning med igen, men det var faktisk en god 
løsning med deres egen kreative maske – børnene gik op i det - når det ikke var muligt med 

udklædning. 
    
Børnehaven har også afholdt fælles OL-dag på sportspladsen – en hyggelig dag hvor store og små 

var sammen på kryds og tværs (I børnehave boblen). Børnene kunne selv bestemme hvilke og hvor 
mange discipliner de havde lyst til at deltage i. Hele kunststofbanen summede at glade og aktive 

børn – hvor fællesskabet og medbestemmelse var i fokus.   
 

 
Pt. er der 21 børn på både bier og billerne. Vi har nogle børn i vuggestuen der skulle rykke over i 

børnehaven i løbet af foråret, men da det ikke vil være optimalt for børnene at rykke pga. mange 
børn i børnehaven har vi i stedet lavet en mini bille/bi gruppe i vuggestuen og de børn flytter først 



hen i børnehaven efter sommer. Normalt når vi har mange børnehavebørn har vi med stor succes 

lavet minirødder og dermed rykket børnene så der blev mere plads på bier/billerne. Dette er ikke 
muligt i år, da vi ikke må blande grupperne. Så mini rødderne kan ikke være på Rødderstuen som 

vi plejer.   
 
 

Facebook 
Det er fint med opslag på Facebook, men der er begyndt at komme mange spørgsmål derinde og en 

lidt ukonkret forældredebat. Hvis det er muligt, skal vi prøve at slå kommentarfeltet fra. Forældre 
opfordres til at kontakte Mikkel eller forældrebestyrelse, med spørgsmål, ris og/eller ros.  

 
Vi begynder snart på Aula og Facebook kan evt. bruges til billeder. 
 

Vi begynder at bruge Aula så snart it-udstyret er på plads, vi havde personalemøde i mandags hvor 
alle medarbejder blev introduceret i Aula. Inden for en måneds tid skyder vi Aula i gang. Datoen for 

Tabulex’s endeligt, vil blive udmeldt sammen med opstartsdatoen for Aula.  
 

Til nye forældre der ikke kender Aula, er der udarbejdet en lille folder som kan guide forældrene i 
gang. 

 
Forældrebestyrelsen foreslår at vi inden aftaler hvem der laver opslag og hvor vi ligger det inden vi 
skyder Aula i gang. Deres erfaring med Aula i forhold til deres skolebørn er at tingene ligger 

forskellige steder og der bliver lagt meget op, vi skal også beslutte hvor længe tingene skal ligge 
der. Forældrebestyrelsen må meget gerne komme med input, til hvor vi gør det plads til opslagene, 

så det er forældrevenligt.  
Måske kan Nils og Mikkel lave nogen fælles aftaler om hvilke ting de ligger op, så forældrene ikke 

bliver bombarderet med opslag fra os.  
 
f.eks De ting der ligges op fra Mikkel eller Nils ligges på siden; ”overblik”. 

 
 

 
Aflevering/afhentning i børnehaven 

 
Der har været børnehaveforældre der har henvendt sig til forældrebestyrelsen, fordi der er kø ved 
aflevering/afhentning, hvor der er perioder med lidt ventetid. Mikkel har undersøgt om vi kan 

ansætte mere personale så vi kan tage imod børnene i garderoben – men det tillader økonomien 
ikke. Vi har derfor prøvet at justere lidt i mødeplanen så der møder en lidt før ind og håber det kan 

afhjælpe om morgenen. Om eftermiddagen går hele børnehaven ud på den store legeplads efter 
frugt – det giver ikke det samme pres i garderoben da børnene er iført overtøj og kun skal have fat 

i madkassen. 
 
 

Morgenmad på fritteren.  
 

Det er forsat ikke muligt at servere morgenmad på fritteren - da børnene er delt op i klasser. Men 
vi skal selvfølgelig være obs. på om børnene trives. Mikkel møder ind på morgenfrit og ser hvordan 

situationen ser ud – hvis vi på nogen måde kan, vil vi rigtig gerne servere morgenmad.     
 
 

Corona er hårdt for alle. Dmitri har desværre sagt op på Skovbrynet pr 1 maj. Personalet generelt 
er lidt trætte og vi skal passe på hinanden, for det er hårdt. Og hører man om nogen der har det 

hårdt, må man meget gerne sige det højt til Mikkel, så vi kan hjælpe hinanden og passe på 
hinanden. 

 
 

 
 



 

Medarbejdertavlen skal opdateres – nye billeder af forældrebestyrelsen. 
 

Vi skal have opdateret personale inddelinger - hvem er på hvilken stue? Lagt det ind på 
hjemmesiden. Så forældrene kan se hvem der er på deres barn stue.  
 

 
Eventuelt 

 
Datoer for kommende møder. 

 
Forældrebestyrelsesmøder resten af året. 
Mandag d. 3. maj 2021 

Tirsdag  d. 22. juni 2021 
Onsdag  d. 8. sep. 2021 

Torsdag  d. 4. nov. 2021 
Mandag  d. 6. dec. 2021 

Tirsdag  d. 11. jan 2022 


