
Referat fra forælder bestyrelsesmødet d.4.11-21 

 

1. Referatet blev godkendt. 

 

2. Mad og måltidspolitikken trænger til en gennemgang. Det bliver i første omgang taget op på et 

personalemøde og stuemøderne og bliver derefter sat på et forældrebestyrelsesmøde til 

godkendelse. 

 

3. Forældrebestyrelsen vil stå for at arrangere en legedag på bier og biller, gerne inden for det næste 

halve år. Evt. skal det være årgangene der mødes, således at der kan dannes relationer mellem de 

børn der skal i skole sammen. 

 

4. Vi skal igen til at bruge håndsprit mere effektivt. Vi sørger for at der igen kommer sprit op ved 

dørene til børnehaven/fritten og ikke kun ved lågen. Børnehavens sprit skal i voksenhøjde, så vi 

undgår børneleg med dette. 

 

5. Opdatering af hjemmesiden er i fuld gang. Personalet har fået hver deres ansvarsområde der 

tjekkes løbende og evt. rettes til hver halve år. 

 

6. Der har været afholdt nogle gode og konstruktive forældremøder i børnehaven. Forældrene er 

kommet med flere gode ideer som personalet arbejder på at få integreret og gøre brug af i 

dagligdagen. Et forslag kunne være at oprette en liste med ideer eller kompetencer, som 

forældrene kan byde ind med. Ligeledes vil det være en god ide at oprette de ”gamle” 

nyhedsbreve, hvor der fortælles om stort og småt fra hele huset. 

 

7. Punktet ”Værdier” flyttes til mødet i januar, hvor den nye bestyrelse kan være med inde over.  

 

8. Til næste år skal vi træffe beslutning om madordningen. Denne gang skal vi være i god tid, så 

forældrene kan nå at give deres mening til kende inden vi træffer en beslutning. 

 

9. Kamilla skriver ud på aula om det kommende valg og sætter en kandidatliste op. SU. D.19/11. Helle 

kontakter Nils om hvorvidt vi kan bruge aula til at stemme igennem. 

 

10. Der har været et forslag fra en forælder om at kalendergaver i børnehaven ikke længere bliver delt 

op i pige/drenge gaver, men at det bliver gaver til alle. Dette er børnehaven helt med på.  

 

11. Vuggestuen har delt børnegruppen op i 3, små, mellem og store. Dette giver ro til især de helt små 

og nye, som er i en mindre gruppe og så de derved kan få god mulighed for at falde til. Fo at undgå 

for meget uro har de mindste stue ud til drømmehulen. Her bliver de mere skærmet mod for meget 

aktivitet og åbne døre. Vi oplever også at det giver mere ro og bedre afleveringer, når dette sker 

ved at forældrene ringer på og vi henter i døren. Derudover har vores projekt med ”Røde Ruth” 

været en succes for både børn og voksne. Vi har fundet ud af, at vi sagtens kan tage på tur ud af 

huset med vuggestuebørn og det gør vi gerne igen. 

 

12. Orientering fra børnehaven. 



 

I børnehaven arbejder vi med forskellige projekter – På bier og billerne har de arbejdet med krop 

og bevægelse og natur. På brumbasserne er der arbejdet med vind og årstider og søde hekse og 

glade trolde, hvor vi også har holdt lidt halloweenhygge. På alle tre 3 stuer, har vi benyttet os af 

flere af de ideer som forældrene gav os i forbindelse med vores forældremøder i sep.  Nu er vi i 

gang med julegaver og i december håber vi, at vi kan julehygge med bedsteforældredag, Lucia, 

morgenbord, jule bag og hvad der ellers høre til en dejlig december måned.  

 

13. Orientering fra klub/fritidshjem… 

 

Hverdagen er godt i gang vi har holdt arrangementer på tværs at grupperne herunder o-løb på 

sportspladsen, Halloween uge. Bag for en sag har også været på programmet. Forældrene 

efterlyser lidt mere info fra hverdagen, det vil vi rette op på via Aula.  

 

Vi kan godt mærke at børnene har været udendørs i næsten hele sidste år. Mange rutiner og 

arbejdsgange for både børn og voksne skal lige indarbejdes igen.  

 

Forældrebestyrelsen er lidt bekymrede for om træværkstedet bliver brugt efter Dmitri ikke længere 

er på Skovbrynet. 

Træværkstedet bliver nu brugt af de enkelte grupper sammen med deres egne voksne. Nogle 

drømmer om at der kan laves musikværksted i rummet og træværkstedet så kan flyttes. Det skal 

lige undersøges hvordan reglerne er for flytning op opsætning af den glas/keramikovn som nu står 

på træværkstedet. Der er også noget økonomi i det projekt der skal undersøges.  

 

Evt. 

Forældrebestyrelsen orienterede om, at der har været forældrehenvendelser som går på, at de 

oplever uro på Brumbassestuen – hvilket vi selvfølgelig vil være opmærksomme på. 

 

Ref Line. 

 

 

 

 


