
Referat fra forældrebestyrelsesmødet mandag d.3/5-21 

Tilstede: Kamilla Balslev, Maja Lauersen, Maria Quist Boye, Dorthe Sehested, Line Søndergaard, Mikkel 

Jacobsen.  

 

1. Godkendt. 

 

2. Vuggestuen starter nyt projekt op med natur og science. Vi har planer om at lave en sansehave på 

legepladsen, lave naturvidenskabelige forsøg og bygge insekthoteller.  Derudover er der stadig fokus 

på sprog og fokusord. Line har en lille gruppe med de børn, der reelt skulle have været i børnehave 

(minibiller), med på tur hver man. – tor. formiddag.  

 

3. Billerne har afsluttet deres fugleprojekt og er nu gået i gang med et spireprojekt. Tanja, ny 

pædagog, er startet. Derudover er der fokus på børnenes sprog og det lidt hårde sprogbrug. De 

ældste biller/bier starter brobygning til brumbasserne. Heidi, ny pædagog, er startet og til 1.juni 

starter der en ny studerende på bierne. Der arbejdes med sang og musik. Brumbasserne har haft 

vikingeprojekt og går snart i gang med deres cirkus stjerneskud. Der bliver bedsteforælder dag, 

uden bedsteforældre, men hvor børnene har en blomst med og planter den sammen med 

personalet. Det regner vi med bliver d.20.maj. 

 

4. Helle og Jannik arbejder på at lave et eller andet til at markere sørbymarkedet. Der er sat nye hold i 

fritidshjemmet der gerne skulle fordele de voksnes forskellige kompetencer bedst muligt. Der er 

stadig skarp opdeling af klasserne når børnene er inde, men ude er vi lidt mere blandet. Jannik 

blander sig heller ikke i grupperne, men har musikprojekt med en bestemt gruppe i længere tid af 

gangen. Vi overvejer om musiklokalet skal flyttes ned i træværksted. Således vil der kunne frigives 

et lokale på knasterne og der vil kunne laves udendørskoncerter og spilles højt uden gene for 

andre. Der er et ønske fra rødderne om, at børnene kun skal have cykelhjelm på når de køre på 

rulleskøjter, hvis de har den med. Vi vil gerne gøre opmærksomme på at rulleskøjtesæsonen er 

startet og opfordre til at tage cykelhjelm med. 

 

5. Vi har fået mulighed for at lave et klubtilbud for de 13 – 18 årige. Vi arbejder på at lave ”den 

matrikelløse klub” med en bus der kører rundt med tilbud om aktiviteter til de unge. Dette sammen 

med vores naboinstitutioner og hvor det er personale fra institutionerne der skal bemande bussen. 

Mikkel er tovholder. Alt skal naturligvis godkendes i byrådet, men intensionerne er der, både fra 

kommunen og institutionernes side. 

 

6. Aula er endnu ikke startet op, men det kommer til at ske i løbet af ugen. Vuggestuen kan i en 

periode ikke skrive dagbog eller ligge billeder ind, da der ikke er trådløst net og deres ipads er 

forældet. Facebook bliver brugt som dokumentation indtil da og børnene logges ud og ind fra en 

særskilt skærm, ved hovedindgangen. Vi nedlægger tabulex helt og tager de børnesygdomme der 

måtte være med aula. Vi skal nok informere grundigt når det sker. 

 

7. Økonomien i institutionen er påvirket af den ekstra bemanding der er i forbindelse med Corona-

restriktionerne, men det er jo generelt for alle institutioner og udover det, ser det fornuftigt  ud. 

 



8. Vi har haft en del personaler der er stoppet, en del er de unge der skal videre med uddannelser, og 

derudover har der være en håndfuld af de faste der har haft forskellige grunde bl.a. flytning, nyt job 

mm. Coronaen har nok også haft sin del af skylden for at tingene har ændret sig og forandret 

hverdagen. Det er desværre et vilkår som ikke alle har kunnet være i.  


