
Sommerhilsen fra forældrebestyrelsen 

 

Inden sommerferien så småt begynder, vil vi gerne sende en sommerhilsen til jer alle og fortælle om, hvad der er sket 

i forældrebestyrelsen på det seneste. Traditionen tro plejer vi at fortælle om bestyrelsens arbejde til det årlige 

forældremøde i foråret. Men ligesom Corona fik stor betydning for dagligdagen i Skovbørnehuset og alle andre steder, 

så gjorde bl.a. forsamlingsforbuddet også, at vi ikke havde mulighed for at holde forældremøde. Det var derfor heller 

ikke muligt at holde valg til bestyrelsen.  

 

Ny formand i bestyrelsen 

Men noget nyt er der alligevel sket. Formandsposten er skiftet, da Hans-Jørgen efter seks års formandskab ønskede at 

overlade posten til en ny. Bestyrelsen har enstemmigt valgt Michael til ny formand, som selv ønskede at overtage 

posten. Vi vil i bestyrelsen gerne takke Hans-Jørgen for den store indsats gennem årene, og han fortsætter stadig som 

bestyrelsesmedlem. Samtidig ser vi frem til samarbejdet med Michael som formand. 

Næste forældremøde bliver til foråret – men der er ledig plads i bestyrelsen 

Vi har i samarbejde med Henrik valgt at udskyde forældremødet til næste forår. Derfor fortsætter de nuværende 

medlemmer af bestyrelsen frem til foråret, hvor der vil være valg til bestyrelsen og konstituering af ny bestyrelsen. 

Inden da siger vi dog farvel og mange tak for indsatsen til Christian, som er far til Mathilde, der stopper i løbet af 

sommeren, fordi hun skal starte i skole. Vi har derfor en ledig plads, som vi håber én af jer har lyst til at overtage. Hvis 

du vil være med i bestyrelsen så send et par linjer om dig selv og din motivation for at være med til formand Michael 

på osskovgaard@gmail.com. Hvis der er flere ansøgere, udvælger forældrebestyrelsen det nye medlem ved en 

lodtrækning til næste bestyrelsesmøde 15. september. Der er tale om en suppleant post, men idet alle i bestyrelsen er 

med i bestyrelsesarbejdet er der real ikke nogen forskel. Posten vil være på valg til næste forældremøde i foråret 

2021. Vi mangler repræsentanter fra Krudtuglerne, Brumbasserne, Sneglene og Billestuen og vil især opfordre 

forælder herfra til at indgå i bestyrelsen, men alle er velkommen.  

Hvad laver vi i bestyrelsen?  

Som bestyrelse er vores rolle at stille de rigtige spørgsmål og assistere ledelsen. Vi bliver inddraget i udarbejdelse, 

evaluering af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Vi inddrages i forhold til, hvordan den samlede 

budgetramme skal anvendes, og vi er repræsenteret, når der skal ansættes nye medarbejdere. For os er det vigtigt at 

være med til at sikre udviklende, gode og trygge rammer for alle Skovbørnehusets børn, mens mor og far er på 

arbejde. Vi giver derfor vores input til, hvordan vi sammen kan sikre, at vores børn får de optimale rammer, hvor der 

både er plads til læring og muligheden for at være barn med masser af sjov og leg.  

Husk I er velkomne til at bruge os 

Vi får løbende spørgsmål fra jer forældre, som vi drøfter på vores møder. Husk I er altid velkomne til at hive fat i os – 

uanset om det bare er for en snak, eller hvis I ønsker, vi tager noget med videre. Vi er jeres talerør og tager meget 

gerne imod forslag til, hvad der skal drøftes på møderne. Vores kontaktoplysninger hænger sammen med billeder af 

os i vindfanget både i børnehaven og vuggestuen. 

 

Rigtig god sommer fra forældrebestyrelsen 

Formand Michael – far til Nohr hos Mejserne og Live hos Rumpenisserne 

Hans-Jørgen – far til Johanna hos Koglerne/snart Skovtroldene 

Dennis – far til Laurits hos Koglerne 

Claus – far til Milton hos Koglerne/snart Skovtroldene 

Lonnie - mor til Malthe hos Koglerne/snart Skovtroldene 

Monica – mor til Sabrina hos Myrerne og Victoria hos Rumpenisserne/snart Skovtroldene 


