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Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar kl. 19.00 – 21.00  

Holmetræet, Hjulbjergvej 121 

Referent er Vuggestuen 65 

Tilstede: Micky (Dagplejen), Ditte (personalerepræsentant fra Vuggestuen 65) og Sofie (Vuggestuen 65), 

Kisser (DP personalerepræsentant), Lise (kløverhulen), Maren (Holme Børnehus), Liva (Tulshøjvej 5) og 

Ditte (Holmetræet). 

Afbud fra: Elverhøj, Flyverhøjen og Jorden Rundt  

1. Kort nyt fra de enkelte forældreråd og personalerepræsentanter 

Hvad optager os i særlig grad for øjeblikket? 

 

Dagplejen: Robusthed – der afholdes foredrag for personale og forældre om robusthed for børn.  

Kisser: Eventyrværkstedsprojekt og påbegynde arbejde med fokus på robusthed 

 

Vuggestuen 65:  Personale: Personalet har haft Thea Thyrre på besøg, som holdt et oplæg om 

robusthed, og I maj skal hun holde oplæg for forældrerene. Til forældremødet så forældrene filmen 

”Så lad dog barnet” for at tage afsæt i emnet robusthed.  

 

Kløverhulen: Køkken skal bygges om, da der skal være frokostordning. Der arbejdes forsat på at 

integrere vuggestuen og børnehaven. 

 

Holme Børnehuset: Forældremøde i næste uge, hvor temaet er kostpolitik – med fokus på sukker. 

Nuværende sukkerpolitik: Børn må til eftermiddagsmad få mad der kan holde dem ”kørende”.   

 

Tulshøjvej: Robusthed var temaet til forældremødet. Personalet har fokus på ”hverdagsaktiviteter” 

til børnene – hvilket allerede virker på børnenes udvikling. 

 

Holmetræet: Stort forældreengagement i Holmetræet: Forældreforening, aktivitetsforening og 

forældreråd . Positivt at de fleste forældre kender hinanden. Talt om ”Legeaftaler”. I Børnehaven 

er der lavet lister, hvor forældre kan skrive deres barn + tlf. Hvis de gerne vil koordinere legeaftaler.  

Derudover er der indført hvil i børnehaven. Alle børn i børnehaven slapper af fra 12-12:30, hvilket 

har en gavnlig effekt.  

 

2. Børns robusthed, vedholdenhed og selvhjulpenhed  

Kisser, der er medarbejderrepræsentant og dagplejer, holdt et lille oplæg om, hvordan hun og 

dagplejerne oplever og arbejder med børnenes robusthed gennem selvhjulpenhed. 

Kissers oplæg i stikord: 

 Grobunden for at danne robusthed kræver, at barnet føler sig trygt – at barnet er i trygge rammer.  

 For små børn er robusthed bl.a.:   
o Omsorg  
o Være en del af dagligdagsgøremål fx hjælpe med at dække bord  
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 Det er forældres ansvar at give børn robusthed og opmuntre børn til at gøre tingene selv, og kun 
rose barnet, når vi rent faktisk mener det. Overdreven ros kan medføre at barnet får dårligt 
selvværd.  

 Det er vigtigt at give børn ansvar i hjemmet og dermed følelsen af at være en vigtig og uundværlig 
del af familien. 

 

Stikord til efterfølgende diskussion om robusthed i bestyrelsen:   

 ”Dengang vi var børn” contra verdenen i dag (hvor ”livet ikke længerer må gøre ondt”) 

 Afsæt i Poul Lundgaard Baks artikel: ”Følehjerne” vs. ”handlehjernen”  
o reelle kompetencer (fysiske kompetencer og praktiske gøremål ) og ”mental robusthed” 

(børns evne til at håndtere egne følelser) 

 Omverdenens forventninger til børnefamilier  

 Børn må ikke græde – forældre trøster og afleder børns følelser frem for at anerkende børns 
følelser og give dem lov til at være kede af det.  

 Uheld i institutionen. Kan uheld vendes til ”succeshistorier” ex. Kan det være ok, at en pædagog 
fortæller en forældre om, at Jens og Peter har været i en stor konflikt i dag, men løste den selv eller 
med hjælp fra en pædagog?  Sagt med andre ord: ”få de blå mærker tilbage til børnene” – i 
Vuggestuen 65 kaldes blå mærker for kompetenceskrammer.   

Bestyrelsesmedlemmernes opgave til kommende forældrerådsmøde:  

Gå tilbage til forældrerådet og spørg: 

1. ”hvad er det gode ved et blåt mærke?”-dialog (Det er de trygge omgivelser, der er grobund for 
læringen omkring ”det blå mærke”)  

2. ”hvilke daglige gøremål kan forældre træne med børn derhjemme?”   
 

3. Eventuelt  

 Få pjece om børnesygdomme indført på Børneintra  

 Forslag om at få Poul Bak ud til foredrag. 

 


