
     
 
 

 
 

      
 

   
 
 

      
 

     
              

               
            

   
 

  
        

              
            

           
 

     
               

               
                

 
 

        
             

   
          

            
               

             
           
        
           
  
        

             
              

         
 

    
             

       
          

 
 

 
   

           
              

         
    

 
        

       
            

     
 

_______ Skovbørnehuset _______ 

Referatet til Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29/1 2019 

17.30 – 20.00 

Fremtidigt fokus og kommende opgaver for bestyrelsen 

 Status på alt det nye … 
Byggeriet er ikke helt på plads endnu, der er stadig et par småting der skal laves. 
To nye vuggestuer etableres stille og roligt. Huset er ændret efter byggeriet og der er meget plads 
som skal bruges fornuftigt. Der er stadig mangel på inventar, mest legetøj til nye stuer, men der 
arbejdes på det. 

 Indvielsesfest? 
15. marts er aflyst pga. af kursus. 
Bestyrelsen bakker op om en i løbet af foråret. Der er kommet et forslag om at både sommerfest og 
indvielsesfest holder sammen. Henrik sørger for en ny dato. Sommerfest – hvordan vi holder den i 
det store nye hus - vil i øvrigt være et af punkterne til næste bestyrelsesmøde. 

 Klargøring af forældremøde med valg til bestyrelsen. 
Klaus er kommet i stedet for Line. Der mangler 2 suppleanter og der er et ønske om at vi finder 
forældre fra vuggestuen, muligvis Myrerne eller Mejserne – da de to andre stuer er repræsenteret. 
Der haster lidt og der skulle gerne findes suppleanter indtil næste møde den 6.marts. Henrik får et 
overblik. 

 Kommende mødedatoer 6. marts & 21. maj. 
Der holdes på mødedatoen den 6.marts men den 21.maj bliver ændret til den 3.juni 2019. 

 Brug af Instagram 
Vi arbejde stadig med tilladelser i forhold til børnebilleder og hvordan de kan bruges. De fungerer 
rigtig godt med Instagram, men vi skal være sikre at kun de rette får adgang til gruppen samt at vi 
respekterer de fravalg der er, fra forældreside. Vi taler også om at kun forældre og ikke f.eks. 
bedsteforældre skal have adgang – bl.a. for overskuelighedens skyld Der er nogle forældre som er 
usikre omkring selve Instagram og derfor vil det være oplagt at der kommer mere info vedrørende 
emnet. Måske kan man lave en temaaften/workshop omkring det? 
Fordele med Instagram er, at der nemt kan dannes et billede af børnenes oplevelser/aktiviteter 
gennem dagen. 
Tabulex er fortsat vores primære infoværktøj og skal ikke erstattes af Instagram. 
En af ulemperne ved Instagram er, at det kan være vanskeligt at overskue hvilke personer der har 
adgang, bl.a. fordi man sjældent har sit navn som mail. Vi har derfor en ide om halv- eller helårligt 
at slette hele brugerkartoteket, for derefter at modtage anmodninger igen. 

 Forældremøde 28. marts 
Der afholdes valg til bestyrelsen. I anledning af at huset vokser, skal der nok bruges en 
medarbejder yderligere til bestyrelsen og gerne fra vuggestuen. 
Forældremødet bliver et fælles møde, hvorefter hver stue forsætter individuelt. 

Orientering v/Henrik 
 Børnetal og budget 2019 

Det er først i februar og marts hvor endelig budget kommer. Henrik fortæller om det foreløbige 
budgettet som han har lavet. I år er der afsat ekstra budget i forhold til arbejdstøj samt poster der 
angår arbejdsfællesskab. Alt sammen i forbindelse med at vores medarbejdergruppe er vokset. 
Børnerelateret budget går til mad, ble samt hygiejne. 

 Den nye madordning – hvordan går det 
Det går godt med nye madordning, børnene har det godt og trives. 
Børnene i samarbejde med Tina skaber en slags kultur hvor de inddrages optimalt. Madordningen 
fortsætter og er hele investeringen værd. 



     
 

 
        

 
               

           
          

                
             

        
           

           
               

              
  

 
     

 
           

 
 

 
 

 
 

_______ Skovbørnehuset _______ 

 Ekstra fokus på integrering af nye medarbejdere 

Generelt, så er vores mange nye medarbejdere, som der er flest i vuggestuen, kommet på plads og 
trives godt. Forældre er dog bekymret for børnene og hvordan de bliver påvirket med mange nye 
som skal integreres. Hvordan påvirker det personalet? Personalet er generelt ikke påvirket, og de 
syntes at det går fint. Det er lidt hektisk men på en positiv måde i forhold til at der er kommet 
noget nyt og godt der kan hjælpe på videre udvikling af huset. Henrik er tilfreds og mener at det 
går fint. Der skal afholdes trivselssamtaler ultimo februar/marts. 
Der sker en sidste personalerokade i forbindelse med at skolebørnene begynder i skole. 
Samtidig med at Henrik arbejder for at vores nye medarbejdere trives er han også meget 
opmærksom på ikke at glemme de medarbejdere der har været her i mange år. Det væsentlige er, 
at vi alle føler at vi i fællesskab står med opgaven at kunne skabe og genskabe Skovbørnehuset i en 
ny tid. 

 Pædagogiske dage i 2019 

Vi afholder pædagogisk weekend den 10. maj - den 12.maj med overnatning. Temaet er bl.a. 
fællesskab og sammenhængskraft. 

Referent; Anesa. 


