
 

Referat: Holme-Rundhøj Dagtilbudsbestyrelsesmøde 
Dato: 4. april, 19.00-21.00 

Sted: Jorden Rundt 

Referent: Vuggestuen 65 

Afbud fra Lasse(Holmetræet) 

Dagsorden 
Kort nyt fra afdelingerne:  

Jorden Rundt (Michael): Jorden Rundt har fået en ny pædagog i børnehave. Afholdt pizzaaften i både 

vuggestuen og børnehave med stor succes. Forældrerådet har intentioner om at afholde morgen- 

forældrekaffe i nær fremtid. Forældrerådet vil gerne have viden om, hvor mange forældre gør brug af 

Intra, da institutionen netop er blevet papirløs. Fysisk præsentation af forældrerådet er hængt op i 

institutionen.  

Flyverhøjen (Tine): Forældrerådet har afholdt fastelavnsfest med stor tilslutning (200 personer 

tilmeldte). Eventet var en stor succes. Derudover har personalet afholdt ”Naturdag”, da de arbejder på 

at kunne slå sig op på at brande sig på natur og udeliv.  

Kløverhulen (Lisa): Fokus er i øjeblikket på, hvordan de to institutionsgrupper kan fastholde 

sammenholdet i institutionen, efter den fysisk er blevet delt op i to institutioner (efter institutionen 

brændte). Overgangen til en ny midlertidig institution er gået over al forventning grundet stor indsats 

fra personale og forældre.   

Holme børnehus (Kasper): Økonomi og budget har været på forældrerådets dagsorden. Facebook- 

gruppe er ved at blive en succes og bliver brugt aktivt. Forældrearbejdsdag blev aflyst, da det ikke pt er 

nødvendigt. Logistik og administration af Holme Festuge blev vendt på forældremødet. Slutteligt så de 

filmen ”Så lad dog barnet”, som dannede baggrund for en robusthedssnak. 

Tulshøjvej 5 (Liva): Der er blevet afholdt ekstraordinært forældrerådsmøde med fokus på, at børnene 

trives i institutionen. Derudover har forældrerådet fokus på at skabe et stærkere fællesskab blandt 

forældrene. Opstarter forældrekaffe i april om morgenen og en dag i maj om eftermiddagen for at 

afprøve, hvad der virker bedst. Derudover er der blevet oprettet et aktivitetsudvalg, der skal opstarte 

legepladsdage samt afholde pizzaaften. Næste møde fokus på pædagogisk tilgang med køn i 

børnehuset.   

Vuggestuen 65 (Ditte – personale og Sofie): Ansat ny pædagog. Fokus på at oprette aktivitetsplan. 

Legetøjspolitik samt morgenmadspolitik blev godkendt af forældrerådet inden det blev indført i 

vuggestuen.   

Dagplejen (Gitte og Michelle): Synlighed for forældrerådet i form af fysisk præsentation af 

forældrerådet i både dagplejehjemmene og aktivitetshuset. Præsentationen indeholder også en 

beskrivelse af, hvad man skal bruge forældrerådet til. Dagplejerne skal på personaledag, hvor personalet 

skal undervises af to idrætsinstruktører. Selve ”afholdelse af valg til forældreråd” blev vendt til sidste 

møde. Derudover talte de om sygdom blandt børnene.    



 

 

Elverhøj (Laura): Selvhjulpenhed har været det overordnet tema til seneste forældrerådsmøde. 

Selvhjulpenhed for forældrene er også sket i form af, at forældrene skal selv skifte børnenes sengetøj. 

 

Arbejdstema om børn læring og dialog herom.  

Nationalt bruger størstedelen af børnene tilværelsen i institutionen og blandt forældrene. Af denne 

grund er der en god grund til, at dialogen om arbejdets med barnets læring mellem forældre og 

pædagog er vigtig.   

Dialog i plenum:  

Gruppe 1: Gruppen vendte hvordan forældrene henvender sig til pædagogerne mundtligt, samt hvordan 

kan og må forældrene gøre brug af skriftlig kommunikation til personalet + spørgeteknik. Skriv og stil et 

spørgsmål, hvor det forventes, at svaret bliver givet mundtligt.   

Hvilke spørgsmål kan man stille pædagoger og pædagogmedhjælper blev også diskuteret.  

 

Gruppe 2: Personalet i vuggestuen 65 har i dagens fortælling på white board fokus på, hvad 

læringspotentialet er de aktiviteter, de laver med børnene. Eksempel: ”I dag har vi leget med puslespil, 

hvilket er rigtig godt for barnets kognitive udvikling” 

Generel snak om forskellen på læring i vuggestuen og børnehaven. Der er større fokus på læring og 

udvikling i vuggestuen, hvor der i børnehaven mere er fokus på den sociale trivsel (og læringen) i dette.  

I Elverhøjen er der aldersintegreret fællessamtaler med forældre. Eksempelvis kan en temaaften være, 

hvad lærer et barn som to årigt. I vuggestuen 65 har de tidligere afholdt ”emne café” som et 

fyraftensmøde med forældrene, hvor personalet bestemmer temaet, men forældrene kan spørge løs. 

Hvilket har været gode arrangementer med spændende snakke.  

 

Gruppe 3: Gruppen har også talt om lærings snakke-forskellene på at være forældre i forholdsvis 

vuggestue og børnehaven.   

 

Konklusionen på aftens diskussion: Få videreformidlet emnet i til forældrerådene: Hvordan italesætter vi 

børns udvikling og læring? Hvordan foretager vi denne kommunikation med alle forældre? 

Eventuelt  

- Spørgsmål til lock-out. Martin: Lockouten er pt udskudt til 28. april, men det er muligt at 

lockouten kan ske før. Det skal dog varsles med 5 dages varsel. Alle forældre bør orientere sig 

via børneintra og undersøge alternativ pasning i tilfælde af lockout.  

 



 

- Kost og fødselsdag (Kasper): I forbindelse med fødselsdage: hvordan bliver der taget hensyn til 

allergikerbørn? Her blev det aftalt, at forældrene taler med pædagogen. Hvordan gør man I de 

andre institutioner? En løsning kunne være at forældre til allergiker-barn har fødselsdags-

frysemadpakke liggende i institutionen.  

  

- Lola Jensen: Frugt og vand til alle forældre. Det er uvist om Lola Jensen sælger bøger på aftenen 

og om man kan betale med Mobile Pay. Martin undersøger vist nok dette.  

  

- Ny skoleleder er startet både på Holme Skole og Rundhøjskolen.  

 

- Samt ny pædagogisk leder er ansat til Holmetræet.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. juni i vuggestuen 65 (Rundhøj Allé 65). 

 


