
Referat af Bestyrelsesmøde  

22. juni kl. 19.00 – 21.00 i Kløverhulen, Nygårdsvej 3 

Referent er Flyverhøjen 

Afbud fra Maren og Alex. 

1. Kort nyt fra afdelingernes forældreråd, personale og ledelse. 

 

Nyt fra forældrerådene og personale 

Dagplejen, forældre- og medarbejderrepræsentant:  

- Fokus på eventyrværkstedet - Tulle og Skralle. Hende der har eventyrværkstedet har været ude 

ved alle dagplejere. Tulle og Skralle findes som app.  

- Nyvalg til næste møde og forældrerepræsentant genopstiller ikke 

- Dagplejen har et ønske om at være idrætsdagpleje (Mikkel fra DGI kommer og underviser, hvor 

dagplejen får en række kurser). Dagplejen skal blive bedre til at fokusere på at promovere 

dagplejen 

 

Flyverhøjen, forældrerepræsentant:  

- Tilfredshedsundersøgelsen 

- Fokus har været på forårets arrangementer herunder Holme-Rundhøj festuge 

- Den fælles kostordning 

 

 Vuggestuen Rundhøj Alle 65, medarbejderrepræsentant:  

- Tur ud af huset til Munkholm zoo, hvor forældre og børn er med.  

- Der skal der ansættes en ny leder og det fylder meget 

- Planlægning af sommerfesten i august.  

 

Vuggestuen Rundhøj Alle 65, forældrerepræsentant: 

- I år var Holme-Rundhøj festuge en bedre oplevelse for både vuggestue og børnehavebørn, hvor 

det sidste år havde været mere for børnehavebørn.   

- Forældretilfredshedsundersøgelsen  

- Der bliver efterspurgt bedre oplysning omkring madordning.  

 

Kløverhulen, forældrerepræsentant:  

- Tilfredshedsundersøgelsen, hvor resultaterne er lidt præget af fusion  

- Vi har lige haft lejrtur med de 4-5-årige med en enkelt overnatning. Forældre arrangerer kaffe 

til når børnene kommer hjem. De børnehavebørn som ikke kommer med, skal i stedet på 

bondegårdstur.  

- Ved at planlægge institutionens 1 års fødselsdag.   

 

Holmetræet, forældrerepræsentant:  

- Fædrene har arrangeret sleepover med de ældste børn og så kommer mødre og søstre om 

morgenen.  

- Forældrerådet har arrangeret kaffemøderne, uformelle møder inden man tager på arbejde. Det 

er afholdt 2 gange.  



- Et meget velfungerende forældreråd 

- Forældretilfredshedsundersøgelse. Personalet ser for negativt på resultaterne for overordnet 

er der stor tilfredshed. Der er blevet efterspurgt mere fokus på musik, så i efteråret vil der være 

mere fokus på musik /festival i efteråret. 

 

Tulshøjvej 5, forældrerepræsentant: Intet nyt pga. aflyst forældrerådsmøde. 

 

Elverhøjen, forældrerepræsentant:  

- Forældrerådsarrangementer. Forældre arbejdsdag, hvor der blev ryddet op og vasket legetøj. 

Bedsteforældredag.  

- Der er ændringer i børnegrupperne. Mange vuggestuebørn rykker i børnehave.  

- Fokus på frokostordningen 

 

Nyt fra ledelse 

Intentionen var at nedjustere børnetallet i Holme-Rundhøj, men det viser sig nu at børnetallet er 

stigende, så nu skal der bygges nye institutioner.  

- På Tulshøjvej 5 vil der blive bygget til en ny gruppe. Det forventes i efteråret 2017 eller foråret 

2018.  

- Tulshøjvej 3 vil på sigt blive revet ned, og der vil blive bygget nyt til 4 grupper. Der er et stort 

pres fra de omkringliggende distrikter.  

 

Hvordan kan vi styrke børns robusthed? Hvordan kan vi arbejde med børn og modgang?  

Fortsat fokus på selvhjulpenhed og hvordan robustheden kan øges og danne grundlag for et fælles 

sprog. For at understøtte dette skal personalet uddannes. Personalet vil blive undervist i noget 

taget fra Per Schulz Jørgensen omkring aktionslæring. Det er 140 pædagoger, så der vil blive sendt 

et par pædagoger afsted ad gangen. Et forløb varer 6 måneder og pædagogerne skal afsted en hel 

dag hver 14. dag. 

 

2. Stærkere fællesskaber  

Vi vil gå på opdagelse i de møder, der opstår imellem forældre – til sommerfesten, i garderoben, til 

forældremøder – og på hvordan vi bedst kan skabe rammer for, at alle forældre oplever det 

relevant, at deltage i fællesskaber og arrangementer omkring deres børn. 

 

Som forberedelse til mødet udfylder alle bestyrelsesrepræsentanter en lille skabelon for 

arrangementer i institutionen i løbet af året. Se vedhæftede. 

 

Fokus på stærkere fællesskaber og ikke kun børns fællesskaber, men også forældres. 

Forældreopbakning og deltagelse skal starte tidligt og ikke først, når børnene kommer i skole.  

 

Bedste tip til stærkere fællesskaber: 

- Arbejdsdag med meget interaktion og sammenspil/tæt kontakt  

- Arrangementer med en lille relevant gruppe skaber forældreopbakning 

- At man tager ansvar, når alle får en opgave/rolle i arrangementet 

- Det skal være nærværende for forældrene f.eks. stueopdelt i dialog med pædagogerne  

 

Største udfordring ved stærkere fællesskaber: 



- For store arrangementer hvor man ikke får snakket sammen 

- Hvis det kun er forældrerådet der står for arrangementet 

- Ved enkelte dagplejere opleves der manglende forældreopbakning, så der ved større 

arrangementer er forældre fra forskellige dagplejere og ikke nødvendigvis ens egen dagplejer  

- Arrangementer hvor børnene ikke kan komme med, er der ikke den store opbakning.  

- Hvor mange arrangementer er der i en given periode? For mange arrangementer skaber frafald 

- Familier med anden etnisk herkomst kommer ikke, og hvordan får man skabt kontakt til dem? 

- For enkelte institutioner er udfordringen manglende opbakning.  

Bedste tip skal lige hjem og vende i institutionen, og så skal det op på næste møde i august.  

 

3. Kort referat fra dialogmøde med Rådmanden. V. Lise, Liva og Alex 

Præsentation af statistik omkring stigende børnetal.  

Mange institutioner er i dårlig stand og det kræver meget (økonomisk) for at gøre bygningerne 

tidssvarende. 

 

Deltagerne skulle lave en brainstorm om retvendt og omvendt omkring 

forældreforventninger/sammenskabelse om trivsel. Hvad kan man gøre som forældre og som 

institution? 

 

Der blev efterspurgt øvelser til robusthed for forskellige aldre, da robusthed for mange er et lidt 

abstrakt begreb.  Ideer til at skabe robusthed for børn på f.eks. 3 år og 5 år.  

 

Martin opfordrede alle i bestyrelsen til at spørge deres respektive pædagogiske ledere om en bog 

af Per Schultz Jørgensen. Alle pædagogiske ledere har fået bogen. Hvordan ser et robust børn på 5 

år ud? Det kommer Per Schultz Jørgensen med konkrete eksempler på.  

 

4. Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde er flyttet fra den 21. august til den 24. august.  

 

 

 

 

 

 

 


