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Oktober 2019 
 

Referatet fra bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 23/10 
Kl. 17.30 – 20.00 

 
 

Deltagere: Henrik, Anne, Anne-Mette, Randi, Rikke, Hans-Jørgen, Christian og Monica 

Afbud: Lonni, Claus, Dennis og Michael 

Referent: Anesa 

Gensidige orienteringer og punkter fra bestyrelsens medlemmer. 

 Dyrehold 
Se senere 

 
 Andet 

Der har været afholdt dialog møde imellem Børn og Ungeudvalget, vores Center samt 
repræsentanter fra dagtilbud skoler m.v. Henrik, Rikke og Hans-Jørgen deltog. 
Dialogmødet omhandler bl.a. budget og økonomi for vores område. Tilbagemeldingen fra de 
deltagende er, at det er fint mødet holdes, men at programmet var noget tyndbenet. 

 
Orientering fra Henrik 

 
 Status på Instagram 

Kasper fra Skovtroldene skulle deltage her, da han er nøglepersonen i Instagram sammenhæng, men 
han har desværre måtte melde afbud. 
Orientering og debat om at Datatilsynet har ændret af sin praksis i forhold til offentliggørelse af 
billeder på internettet uden brug af samtykke. 
Man kan læse mere her: 

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-
billeder-paa-internettet/ 

Bestyrelsen anbefaler at billeder slettes løbende på Tabulex og Instagram – f.eks. tre måneder 
bagud. 

Der er blevet aftalt at vi for nuværende respekterer de tilladelser og ikke-tilladelser der er givet. 
Fremadrettet vil Henrik sørge for at de tilladelser der indhentes, afstemmes med de nye 
retningslinjer. 

 Status på projekt ”Udvidet målgruppe for Skovbørnehuset” 
Vi fortsatte drøftelsen af opgaven, som vi har fået gennem Center for Dagtilbud (jf. referat af d. 
22/8), hvor vi skal forberede os på at modtage flere børn fra Ringparken som en del af Folketingets 
nye aftale.  

Som børnehave og vuggestue gør vi alt hvad vi kan for at sikre at alle børn får en god start i trygge 
rammer.  
Da vi formoder, at flere af børnene fra Ringparken har en anden kulturel baggrund orienterede 
Henrik om, hvordan medarbejderne er ved at forberede sig bedst muligt på opgaven. Medarbejderne 
har allerede erfaringer med at modtage børn og forældre med anden kulturel baggrund, og vi ved 
derfra at det ikke i sig selv behøver at være et problem.  
Vi ved dog også at sproglige og kulturelle barrierer kan vanskeliggøre opstarten i en daginstitution, 
så for at have det bedst mulige udgangspunkt kommer to medarbejdere (en fra vuggestue og en fra 
børnehave) på kursus i integration.  

Samtidig skabes der tættere samarbejde med medarbejdere fra Børnehuset Nord, som har stor 
erfaring i at modtage børn og forældre med anden kulturel baggrund. Vi har også planer om en 
fælles indsats omkring opgaven med, at motivere familier til at vælge Skovbørnehuset som stedet for 
deres barn.  
Ledelsen fra Børnehuset Nord er med til næste personalemøde d.07/11-19.  
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Bestyrelsen debatterede opgavens omfang af hensyn til medarbejderne og vigtigheden af at holde 
fast i Skovbørnehavens nuværende profil som en Rudolf Steiner-inspireret institution med 
årstidsfester og fokus på bl.a. udeliv. Vi talte om forskellige tiltag, for at styrke vores profil, herunder 
bla. at udvide vores dyrehold. 

En arbejdsgruppe er blevet nedsat og Laila, Ditte, Rikke samt Henrik er med. 
 

 Status på økonomi og personalesituation. 
Bestyrelse er blevet orienteret om budgettet hvor bundlinjen viser at vi er pt. -120.000 kr.  
Der er indgået aftaler med nye vikarer samt medarbejdere i virksomhedspraktikker.  
 
Under punktet taler vi om den store daglige opgave det er, at få huset til at hænge sammen bedst 
muligt.  
Bestyrelsen pointerer vigtigheden af, at der bliver passet godt på medarbejdergruppen… 
 
Vi har pt. en ubesat pædagogstilling på Mejsestuen. Et stillingsopslag er undervejs. Et 
bestyrelsesmedlem kommer med i ansættelsesudvalget. 
 

 Stort og småt fra hverdagen samt et kig ind i 2020 
Prognoserne viser en fin tilgang til Skovbørnehuset til næste år, og vi kan forvente højere og mere 
almindelige børnetal i vores fire børnehavegrupper. Det vil give en mere forudsigelig og stabil 
økonomi. 
Vores vuggestuegrupper vil fortsat være fyldt godt op. 
 
Det særlige fokus på faglig udvikling fortsættes i foråret. Vi arbejder med vores ÅrsTidsRytme og den 
nye styrkede pædagogiske læreplan. Det arbejde er rigtig spændende og fylder og kommer til at 
fylde meget. 
 
Vi har arrangeret en temaaften for forældre der handler om barnets seksualitet v/sexolog Lars 
Nørremark. Denne bliver afholdt d. 15/1-20 kl. 19-21 
 
Oversigtskalender for vinter/forår er på vej og den bliver lavet med omhu. 
 
Pædagogisk tilsyn samt dialogmøde med pædagogisk konsulent Helle Frimann er sat til d. 05/11-19 
 
Evt. 

 
 Henrik foreslår datoer i 2020 vedrørende bestyrelsesmøder: d.29/1, 5/3, 5/5.  

Der ud over et forældremøde d.18/3-20. 
 Vi holder fælles personale- og bestyrelsesmøde d.03/12-2019. 

 
 
 
 

 
 

  


