
Referat bestyrelsesmøde 2. september 2021 

Til stede: Maja, Lonnie, Simon, Kamilla og Dorthe. Afbud: Maria, Line og Mikkel. Referent: Kamilla. 

 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat 

Referat er ikke lagt ud, så vi kan ikke godkende det. 

 

 Nyt fra vuggestuen 

Krop og bevægelse samt sanser som tema.  

 

Der er kommet en hel del nye børn til og sendt mange børn videre i børnehaven.  

 

Røde Ruth er i vuggestuen 2 dage om ugen.  

 

Efter Irene stoppede er Mads L startet. Kirsten stopper pr 1. november.  

 

 Nyt fra børnehaven 

Mange nye børn er kommet til på biller og bier og grupperne i hele børnehaven er kommet godt i 

gang. På trods af corona, har der været en god brobygning og overlevering med de nye børn. Der 

arbejdes meget med relationer og struktur på alle stuer. Biller og Bier har mange projekter sammen 

og en gang om ugen tages de kommende Brumbasser ud og er sammen.  

 

Jakob Gordon er stoppet på billestuen og Emil er startet.  Derudover er der Tanja og Helge på 

billestuen. På bistuen er Heidi, Charlotte og Phillip(studerende). Kasper, Dorthe og Karin er på 

brumbassestuen.  

 

Røde Ruth kører 3 dage om ugen med forskellige børnegrupper.   

 

Sprogvurderingen af alle børn er i gang og forældrene får efterfølgende en mail, som de skal 

besvare, for at give det  

 

Der bliver inviteret til forældrekaffe sidste torsdag i hver måned.  

 

Der skal stadig sprittes eller vaskes hænder inden man kommer ind i børnehaven – både børn og  

 

 Nyt fra fritteren 

Fritteren må igen være sammen på kryds og tværs og kan gå i hallen sammen og være på mange 

områder.  

 

I klubben arbejder de med IT-kørekort.  



 

Forældrene må gerne komme ind på stuen igen(Det er pt ikke en mulighed på Rødderne, hvor 

forældre kun må være i garderoben. Rødderne giver besked, hvis det ændrer sig. Men Rødder 

børnene klarer det hele SÅ fint med at hente madpakker mm, så der er ikke nødvendigt med 

forældrehjælp  )  

 

Lone, Helle og Daniel er på Rødderne, Kasper, Maria og Rasmus er på Knasterne, Malou og Mads F 

er Lysthuset/Klub.  

 

Den matrikelløse Klub er startet og Mikkel orienterer om det på næste møde. 

 

 Inddragelse af forældre og børn 

o Til forældremøderne fremadrettet lægges der mere op til debat/dialog end blot 

orienteringer.  

o Skovbrynet arbejder videre med ideer som: 

 Børneråd, hvor børnene på tværs af hele Skovbrynet kan få 

indflydelse/medbestemmelse. 

Stueråd, hvor børnene bliver hørt ift hvad de gerne vil arbejde med.  

 Forældrebank, hvor forældrene kan bidrage med deres viden og kan byde ind ift. 

de projekter, som børnene arbejder med.  

 

 Evt. 

*Film om hvordan man finder referater fra forældrebestyrelsen(Kamilla laver) 

* Evt. bruge børnene som skilte/film ift. at minde forældrene om regler eller tænke på sjove 

måder, at gøre forældrene opmærksomme på reglerne. 

* Værdier(punktet tages op igen i næste møde) 

* Madordning(punktet tages op på næste møde) 

* Hjemmeside(punktet tages op på næste møde og alle har kigget hjemmesiden igennem) 

 

Næste møde: torsdag d. 4. november kl. 17-19 i Vuggestuen. 

 


