
  
 

 

 

  

                  

 

           

   

  

     
 

             
              

        

            
         

     

              
          

                  
      

              
             

            
 

           
                

        
          

 
            
              

           
                

           
                 
          

                  
          

       
 

            
             

           
         

              
            

      
 

   
            

     
            

       
           

   
 

_______   Skovbørnehuset _______ 

Juni 2019 

Referatet til bestyrelsesmøde, mandag d. 03/06 Kl. 17.30 – 20.00 

Deltager: Henrik, Anne Mette, Rikke, Randi, Hans Jørgen, Dennis, Michael, Monica og Christian 

Afbud: Anne, Lonnie og Claus 

Referent: Anesa 

 Arbejde med den nye reviderede styrelsesvedtægt for bestyrelser i dagtilbud. 

I anledningen af at man i kommunen arbejder på en revideret styrelsesvedtægt for bestyrelserne i 
dagtilbud og i anledningen af en ny bestyrelse træder sammen, har vi valgt at tage en debat om 
bestyrelsens arbejde, beføjelser og visioner for den kommende periode. 

Bestyrelsen har 4 møder om året. Bestyrelsen består af forældre- og medarbejder repræsentanter 
med stemmeret samt suppleanter uden. Henrik/leder deltager som sekretær. Den gældende 
styrelsesvedtægt er i øvrigt tilgængelig på kommunens hjemmeside. 

Det er en positiv oplevelse at være med, da man har mulighed at tale med forældre og høre deres 
synspunkter. Arbejde i bestyrelsen er angiveligt meget forskelligt fra institution til institution, nogen 
har slet ikke den form af samarbejde med forældre som vi har. Vi er glade for, at vi har en god 
tradition for samarbejde, debat og lydhørhed i forældrebestyrelsen. 
Vi har tidligere talt om nogle punkter som bestyrelsen gerne vil beskæftige sig med (se under evt.) I 
de to sidste år har kommunens madordning – som bestyrelsen har fravalgt – samt udbygningen af 
huset og alt det der følger heraf, været de opgaver der har fyldt. 

Bestyrelsen har også indflydelse på de overordnede pædagogiske principper, som huset arbejder 
efter. Det er ledelse og pædagoger der udmønter det i den pædagogiske praksis. P.t. er vi i huset i 
gang med at arbejde med vores pædagogiske udvikling med vores ÅrsTidsRytme, der i kombination 
med den ny styrkede læreplan og vores udelivs kultur, indeholder et godt udviklingspotentiale. 

Debat om forældremøder, forældresamtale. Hvornår holder vi samtaler, er det tilstrækkeligt. Skal vi 
ændre vores praksis i forhold til vores egne ressourcer eller efter forældrenes behov. Det optimale er 
uden tvivl en almindelig samtale nogle måneder efter barnet er begyndt. Ligeså ved overgangen til 
børnehave. Der ud over er vi alle enige om at de Velkomstmøder som Henrik har holdt for de nye 
familier der er kommet til, er godt givet ud. Det er dog ved at være et stykke tid siden… 
På den ene side er det et spørgsmål om hvordan vi vil prioritere vores ressourcer, på den anden side 
er et godt samarbejde og en god dialog imellem medarbejdere og forældre rigtig godt givet ud. Vi 
ved f.eks. at mange børn – også de helt små – har stor gavn af, at se at deres forældre og deres 
voksne i vuggestue/børnehave har det godt sammen. Modsat kan barnets trivsel være meget 
negativt påvirket, hvis forældrenes og medarbejderne relation er anstrengt. 

Pædagogisk tilsyn er kommet på dagsordenen landet over ikke mindst efter at have været i 
mediernes søgelys. Bestyrelsen har tidligere debatteret det gældende tilsyn for os, men da det 
politiske udvalg har valgt at en del af materialet der ligger til grund for tilsynet skal offentliggøres, 
har vi igen debatteret tilsynsrapporten og den underliggende KIDS-undersøgelse. Bestyrelsen er 
opmærksom på de ønsker til forbedringer der peges på i rapporten, men udtrykker tillid til at 
Skovbørnehuset er på rette vej. Der er stadig – også i den nuværende bestyrelse - opbakning til 
visionen om et godt børneliv i Skovbørnehuset. 

 Alm. orientering fra Henrik: 
o Vores rengøring af huset fungerer ikke tilfredsstillende. Det er der også flere forældre 

der gør opmærksom på. 
Henrik og Laila har et samarbejde med kommunens afd. for rengøring. Det er denne 
afdeling der har til opgave at rengøringen er tilfredsstillende, i forhold til den 
rengøringskvalitet man politisk har bedt om. Der er aftale om møde samt planlagt en 
kontrolindsats fra afdelingen. 
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_______   Skovbørnehuset _______ 

o Arrangementer på fredage - ? 
I foråret har vi – samlet set - haft en del arrangementer på fredag. Forældre har deltaget i 
legepladsdag og sommerfest. Bestyrelsen indstiller at legepladsdagen ikke holdes en fredag men at 
sommerfesten fint kan, dog gerne lidt senere på foråret, så vi tør håbe på bedre vejr. Bestyrelsen 
taler for at sommerfesten fortsat skal være uden bedsteforældre, da der er mere interaktion mellem 
forældre og personale samt forældre og børn. 

 Evt. 
Musik, brobygning, kostpolitik er de emner vi har snakket om på det sidste møde og som bestyrelsen 
vil gerne arbejde videre med. Bestyrelsen vil meget gerne holde fokus på mad og sundkost, og derfor 
vil forsat arbejde med f.eks. maddag i børnehaven. 
Brobygning handler om et godt samarbejde med f.eks. skole eller dagpleje men også internt fra 
vuggestue til børnehave. 
Vi har en fast aftale med Nymarkskolen i forhold til brobygning som forgår i efteråret samt op til 
vores ældste børn skal i skole. 

Forslag: Er der en mulighed at en lærer fra skolen kommer en gang om ugen og laver forskellige 
temaer omkring skolen, mulig bustur til skolen? Det er noget som Henrik vil prøve at undersøge og 
snakke med Nymarkskolen om. Det tages op som et af punkterne til næste møde. 

Musik, sang og historiefortællinger en stor fast del husets morgensamlinger og hverdag. Det er bare 
en dejlig måde at være sammen på. 

Næste møder er lagt op til torsdag 22/08-19, onsdag den 23/10-19 samt tirsdag den 03/12 -19 som 
afholdes i fællesskab med personalets p-møde. 
Fremadrettet skal uforudsete hændelser i huset indberettes til bestyrelsen uden navn på 
vedkommende barn/voksne på grund af persondataloven. 

Venlig hilsen 

Hans-Jørgen & Henrik 
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