
  
 

 

 

   

   

  

   

 

       

   

  

    
 

          
         

         
                  

     
 

       
   

 
               

            
                

 
          

                  
              

                    
            

   
 

                   
             

                  
   

             
            

 
              
              

               
   

 
        

 
  
   
       

                 
             
 
 

_______   Skovbørnehuset _______ 

Den 03.marts 2019 

Referatet til bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 6/3 2019 

Kl. 17.30 – 20.00 

Deltagere: Hans-Jørgen, Henrik, Anne Mette, Anne, Lonni og Christian 

Afbud: Dennis og Claus 

Referent: Anesa 

 Nye kandidater til bestyrelsen 

Bestyrelsen håber på en god interesse for bestyrelsesarbejdet på det kommende forældremøde, 
og deraf mulige kandidater der stiller op til valg. 
Bestyrelsen håber endvidere på en bred repræsentation i huset. 
I medarbejdergruppen afholdes også valg – det er til april – og her håber vi også på at 
vuggestue og børnehave bliver repræsenteret. 

 Arbejdsopgaver for bestyrelsen i den kommende periode – hvad har interesse, 
hvilke muligheder og begrænsninger er der… 

1.Kost er et af emnerne som bestyrelsen forsat gerne vil arbejde med, især maddag i 
børnehavegruppen sammen med Tina som tager udgangspunkt i sund kost. Der kan måske 
laves en tema aften der handler om sund kost, hvor en ekspert kan brede temaet ud. 

2. Brobygning/Indskoling mellem børnehaven og forskellige skoler i Slagelse Kommune hvor 
børnene får mulighed at komme og være med i skolen før de starter, er også noget der optager 
bestyrelsen. Selvom at erfaringen er at børnene fordeles på mange skoler, kan alle børn have 
glæde af dog at have besøgt én skole På denne måde vil de få fornemmelse af hvordan det er at 
gå i skole. Skovbørnehuset har allerede et veludbygget samarbejde med Nymarkskolen, som er 
vores distriksskole. 

3. Musik som en del af vores kultur er også et tema som bestyrelsen vil arbejde mere med. Vi 
taler om at det kan være forskelligt hvordan man som medarbejder har forudsætninger for at 
arbejde med musik, men at vi også skal forstå musik og rytmik i bred forstand og huske at alle 
kan noget. 
Vi har gode erfaringer med fællesmusik i arenaen om fredagen hvor børnene synger og 
optræder for hinanden. I vuggestuen samles de også om musik og sang fredagen. 

4. Bestyrelsen debatterer, om det er et problem, at så få forældre henvender sig til bestyrelsen. 
Vi taler om at invitere til, at forældre kan komme med input eller ønsker til bestyrelsesmødernes 
dagsorden Vi taler om at lave opslag forud for møderne med opfordringen til at bidrage på 
denne måde. 

 Frivilligt arbejde – det rør på sig… 

o Bier 
o Fotografering 
o Og nu også samarbejde med Blomstergården 

Aase fra Blomstergården, en ældre dame har været på besøg d.07/03 og har læst højt inde hos 
Kogler. Aftalen vil fremover være at hun kommer hver 14.dag og læser forskellige historier. 
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_______   Skovbørnehuset _______ 

 Dialogmøde d. 11/4 

Hans-Jørgen som bestyrelsesformand, indkaldes til dialogmøde den 11. april 2019 der sætter 
fokus på forældrebestyrelser i dagtilbud. 

Orientering fra Henrik: 
 Vi har gennemført den lovpligtige psykiske ArbejdsPladsVurdering – vi kan 

orientere om hvad den viser og som udgår handlingsplan. 
Psykisk APV er en undersøgelse som finder sted hver andet år og derfor er oktober og november 
2018 blevet brugt til at lave den. Ikke overraskende er arbejdspres og for høje ambitioner – 
udefra og indefra – to af de områder hvor APV’en viser har en tyngende effekt. Vi kan til 
gengæld glæde os over, at fællesskabsfølelsen og almindelig tilfredshed med arbejdspladsen er 
det der holder os godt i gang. Vi taler om at vi har en vedvarende opgave med at værdi sætte 
de små indsatser og succeser i hverdagen, som der jo er masser af. Når vores succeskriterier 
bliver noget der ligner store projekter, kan det nemt gå galt. Vi har i Skovbørnehuset tidligere 
arbejdet med Raket-modellen der er en god måde at arbejde med denne problematik på. 
Bestyrelsen opfordrer husets arbejdsmiljøudvalg (Henrik & Kristian) til at tage denne fine model 
frem igen – ikke mindst så de mange nye medarbejdere bliver bekendt med den. 

 Arbejdet med den ny styrkede pædagogiske læreplan der sætter særlig fokus på 
leg, har taget sin begyndelse. Hos os bl.a. ved at vi arbejder med at udvide 
vores kalenderplaner/årstidsrytme. 

Pædagogerne er forpligtet at være en del af udviklingen af den Pædagogiske Lærerplan og vores 
årstidsrytme og være garanter for at det alt sammen praktiseres i hverdagen. Vi har sat nogle 
tiltag i gang i forhold til vores pædagogiske praksis og hvordan den kan være inspireret i et 
samspil af Årstidsrytme, PL, natur/udeliv og Steiner pædagogik. Vores aktiviteter skal forgå ude 
i naturen og være baseret på fri leg. Aktiviteter skal tage udgangspunkt i de temaer som udgør 
vores Årstidsrytme, både i forhold til vuggestue og børnehave. Vi skal beskrive vores 
Årstidsrytme og temaer heri så alle kan være med i det. Årstidsrytmens temaer er allerede 
fundet, men skal bare videreudvikles i et samarbejde imellem alle stuer. Science, vand, 
forskellen på koldt og varmt vand, er noget Skovtroldene og andre børnehavegrupper allerede 
har leget med. Udvalget har arbejdet videre med temaer i forhold til vores Årstidsrytme og det 
er kommet frem med følgende: 

 Januar februar: At Eksperimentere 
 Marts: At passe På 
 April –Maj: Lad det gro 

 Krible-krable 
 Plante og så 

 Juni: Kultur og historie 
 Der var engang … 
 Særlige ture samt 
 Bedste fortæller 

 August-september: Sammenhænge 
 Fra jord til bord 
 Naturens spisekammer 
 Livets hjul – Liv/Død 

 Oktober-november: Lys og Mørke 
 Stemninger 
 Vind og vejr 
 Fantasi 

 December: Julens tid 

Bestyrelsen foreslår at vi kan gøre en indsats for, at også forældrene bliver en del af ”holdet” 
omkring vores årstidsrytme, f.eks. ved, at man også i hjemmet inddrager temaerne. Alle er i 
øvrigt enige om, at vores arbejde med årstidsrytmen ikke må blive en Stressfaktor (jf. afsnittet 
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_______   Skovbørnehuset _______ 

om APV) men så vidt det over hovedet er muligt tage udgangspunkt i den kultur og dagligdag vi 
kender. 

 Børnetal og økonomi – orientering om status 
Faldende børnetal i efteråret –hvad betyder det og hvad kan vi gøre. 

Pladsanvisning har informeret Henrik om, at vores børnetal i børnehaven bliver faldende til 
efteråret, fordi vi skal reservere børnehavepladser til de mange vuggestuebørn der bliver tre år i 
løbet af foråret 2020. Forbliver det sådan vil det have store negative konsekvenser for vores 
økonomi, hvorfor vi er i gang med at se på hvordan vi kan løse det problem. 

 Tilladelser til Instagram – hvordan ser det ud. 

Der er få forældre, ud fra nuværende tal, i hele huset der ikke vil have deres børns billeder på 
Instagram og det efter bestyrelsens mening peger i retning at Instagram bliver aktuelt for alle 
grupperne. 

 Evt. 
Flere nye medarbejdere i løntilskud på vej: 
Vi får 6 medarbejder i løntilskud, to er allerede kommet og 4 er på vej, som bliver fordelt i hele 
huset. 
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