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Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 27/10 2021 

Tilstede: Steffen, Rikke, Randi, Mia, Karina, Jesper, Henrik, Monica 

Fraværende: Michael, Vivian, Mette, Anja, Anne Mette 

Dagsorden:  

1. Præsentationsrunde  
 

2. Bestyrelsesposter skrives til referatet.  
 

a. Formand - Steffen 
b. Næstformand - Monica 
c. Referent – Steffen 

i. Skifter hver gang og samme person kan ikke være referent 2 gange i streg 
 

3. Dialog om rammerne for bestyrelsens arbejde – vi tager udgangspunkt i kommunens 
”Styrelsesvedtægter for dagtilbud”.  
 

a. Tavshedspligt underskrives til mødet (Det glemte vi, så det skal vi have fikset) 
b. Henrik opsummerede principper og praksis 

 
4. Medarbejder & Børnegrupper – Plan for Skovbørnehuset (Åben diskussion) 

 
Skovbørnehuset blev udbygget og udvidet i 2019, og det har medført en række problemer som vi 
gerne vil løse. 

Problemstillingerne er: 

a. Samhørighedsfølelsen og vilkårene for samarbejde gennem hele huset har fået vanskeligere 
kår. 
Kort fortalt går planen ud på, at vuggestuegrupper og børnehavegrupper finder hinanden to 
og to, og skaber noget forpligtende samarbejde. Vi kommer til at kalde det 
”Venskabsgrupper”. Et væsentligt element i planen er, at én vuggestuegruppe fast 
videregiver deres børn til deres samarbejdspartner i børnehaven.   
 
Henrik præsenterede planen samt den dialog vi har haft i personalegruppen om denne. 
Dialogen medførte bl.a. at vi indfører undtagelser der begrundes med pædagogiske årsager 
eller ved forældreønsker der efterkommes. 
Overordnet opbakning til den nye struktur blandt alle bestyrelsens medlemmer. 
Undtagelse skal være muligt men undgås for så vidt muligt. 
Evt. Input til principper for børn og personale i Skovbørnehuset og ”Grundbog for 
Skovbørnehuset” 
 

b. Kommunikations- og orienterings flow er blevet væsentligt vanskeligere. Ledelsesmæssigt er 
det ligeså også blevet vanskeligere, at ”have fingeren pa ̊ pulsen” og tage de initiativer 
medarbejderne efterspørger. Kort fortalt, går planen ud på, at vi etablerer en koordinerende 
gruppe bestående af faste repræsentanter fra tvillingegrupperne, som har til opgave at danne 
bindeled imellem deres egen tvillingegruppe og så de øvrige grupper samt ledelsen.  
 
Henrik præsenterede planen, der finder opbakning i bestyrelsen, såfremt der bliver en skarp 
og effektiv mødestruktur.  
Planen evalueres efter et år. 
 

c. Vi har en ubalance imellem antallet af vuggestuegrupper og børnehavegrupper, som er 
kommet for at blive. Det medfører at vi fremover har i omegnen af 40 børn i 
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Skovtroldegruppen. 
Kort fortalt, går planen ud på, at vi permanent deler Skovtroldene i to grupper, samt 
anskaffer os en bus mere, som er ombygget til grupperum.  
 
De mange børn hos Skovtroldene kommer af, at vi her samler en hel årgang hvert år. Da 
børnetallet i vuggestuerne stiger til 15 pga. stort pladsbehov i Slagelse by, kan vi se frem til 
mange børn pr. årgang. 
Bestyrelsen er positiv omkring forslaget om en ekstra bus, dog skal det øgede børnetal i 
vuggestuerne løftes med en normering der ligger som i dag. 
 

5. Ulykken i daginstitution på Fyn (Åben diskussion) 
a. Hvordan sikrer vi at vi lærer af ulykken og kræver det specifikke foranstaltninger i 

Skovbørnehuset? 
i. Er der bekymringer blandt personale eller forældre? 

 
Skovbørnehuset har egne sikkerhedsforanstaltninger, der fungerer i praksis. 
Kriseberedskabspolitik findes og bruges ved utilsigtede hændelser 
 

6. Børns fødselsdag - Mad/kage/slik (Åben diskussion) 
a. En institution i Nakskov har indført en politik der forbyder at medbringe ovenstående 

i. Ser vi en udfordring i forbindelse med Fødselsdage 
 

Det går fint med fødselsdage. Der er almindeligvis fin respekt om vores ønske om f.eks. at 
undgå slikposer. Kostpolitik findes i Skovbørnehuset. Nye forældre bliver informeret om 
denne i velkomstmateriale. 
 
 

7. Post Corona Forældresamarbejde (Åben diskussion) 
Vi er nu i bredt omfang tilbage til normalen og kan vende tilbage til et sædvanligt 
forældresamarbejde 
Status på nuværende forældresamarbejde: 

 
a. Forældremøder i huset  

Et om året 
 

b. Temaaftner 
i. Vi har i en årrække afholdt forskellige temaaftner for forældrene. Det vil vi gerne i 

gang med igen. 
 

c. Forældre / dagtilbud samtaler  
i. Ændring fra ad-hoc baseret til fast element. Mødetiderne lægges henover dagen i 

stedet for sen aften. Møderne sker i forbindelse med overgange fra vuggestue til 
børnehave samt 3 mdr. samtale efter opstart i både vuggestue og børnehave. 

ii. Fyraftensmøde” hvor nytilkomne forældre hører om husets traditioner og 
pædagogiske praksis vil vi gerne i gang med igen. 
 

d. Aktive “sager” som vi bør være bekendte med 
i. Nogle børn har brug for ekstra hjælp fra deres voksne i vuggestuen eller 

børnehaven i kortere eller længere tid. Det handler mest om hjælp til at barnet føler 
sig som en del af fællesskabet, for alle børn vil gerne være en del af fællesskabet. 
Denne opgave er en grundsten i vores daglige arbejde. Hos en del af disse børn 
viser behovet sig ved at de er meget stille eller ikke er så aktive. Hos andre børn 
viser det sig ved at de er meget udad reagerende og ofte slår, skubber eller 
forstyrrer de andre børn. Henrik skriver mere om dette i et kommende nyhedsbrev. 

ii. Evt. Indlæg til Temaaften 
 

8. Årshjul for Forældrebestyrelsens arbejde (Beslutning) 
a. Planlægning af Bestyrelsesmøder for 2022 

i. Henrik laver udkast til 2022 
ii. 4 møder om året 
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b. Kvartalsvis, men gerne med input fra personale og forældre om hvornår timing er bedst. 

i. ÅrsTidsFester 
ii. Budget indsendelse 

 
Forslag: Udarbejdelse af Standard Dagsorden for Bestyrelsesmøderne 

Sikre at vi bruger tiden fornuftigt og kommer omkring følgende emner (fx.) 
a. Status for Skovbørnehuset 

i. Rundt i Huset 
b. Antal Børn  

i. Nuværende og kommende  
1. Evt. udfordringer 

ii. Personale  
1. Nye  
2. Kommende Ansættelser 

iii. Pædagogisk arbejde 
1. Aktiviteter siden sidst 
2. Aktiviteter for kommende kvartal 

 
c. Økonomi & Budget 

i. Status for løbende Budget 
1. Evt. ekstraordinære poster 

 
d. Indmeldte punkter  

Steffen og Henrik kommer med ny dagsorden til næste Bestyrelsesmøde, der inkluderer 
ovenstående. 

 
9. Nuværende Principper for Skovbørnehuset 2022 (Beslutning) 

a. Status på nuværende principper for Skovbørnehuset  
b. Forslag: Forældrebestyrelsen vil til næstkommende bestyrelsesmøde genbesøge nuværende 

principper samt definere principper for 2022. 
Opbakning, alle lægger hovederne rigtig godt i blød og  
Punktet bør ligge i starten af næste bestyrelsesmøde da emnet kan tage længere tid at 
debattere. 

10. Anden orientering  
 

11. Evt.  
a. Busindkøb 

 

 


