
Referat af bestyrelsesmøde den 10/1-19 
 

Bestyrelsen tilstede er: 

 Jukas, far til Alvilda på Spætterne 

 Rikke, mor til Adrian på Svalerne 

 Tim, far til Mark på Mejserne 

Karin, mor til Hjalte på Svalerne 

Rikke, pædagog på Spurvene 

Sara, mor til Mathæus på Lærkerne 

Anders, leder og sekretær.  

 

 Fraværende: 

Nicoline, mor til Frida på Lærkerne 

Malene, mor til Merle på Mejserne 

 

 

Bestyrelsen bliver enige om at de kan skrive til hinanden i en Messenger gruppe.  

 

Områder bestyrelsen gerne vil arbejde med: 

Synlighed 

Tabulex 

Arrangementer 

Samarbejde 

Ingen skæld-ud politik 

 

Synlighed er vigtigt for bestyrelsen. Vi skal blive mere synlige i børnehaven og skabe mere interesse for 

bestyrelsen, hvad den laver, hvad man kan bruge den til. Der skal skabes tættere relation imellem 

bestyrelse, forældre og pædagoger.  

Facebook skal bruges mere for at øge synlighed. Der skal postes hvornår vi holder møder. Forældre skal 

vide at de har muligheden for at henvende sig til bestyrelsen hvis der er emner de vil have taget op.  



Bestyrelsen starter med at præsentere sig selv på facebook. 

Der vil fremadrettet blive lavet et kort nyhedsbrev. Vi skal bestemme hor tit og hvem der skal stå for det. 

I forhold til at skabe tættere relation med pædagogerne, vil bestyrelsen gerne med til et personalemøde, 

hvor vi kort præsenterer os selv og hvilket samarbejde vi godt kunne tænke os.  

 

Tabulex er et vigtigt redskab i institutionens dagligdag. Der er en del forældre der mangler at opdatere 

deres informationer eller ikke bruger tabulex efter hensigten.  

For at ændre dette har bestyrelsen besluttet at lave en hjælpevideo til hvordan man bruger tabulex. 

 

Arrangementer 

Arbejdsdagen der ligger i foråret bliver ændret fra at ligge i en weekend til at ligge på en fredag slut maj. 

Den vil starte mens børnehaven har åbent hvor man kan komme og hjælpe når man henter sine børn. 

Vælger man at blive vil der være aftensmad. Der skal promoveres for denne dag evt. på Facebook og skal 

ikke hedde en arbejdsdag.  

Udflugt til bondegård skal der findes en dato for. Der skal også klarlægges hvor vi skal hen. Transport, hvem 

der står for hvad og tilmelding.  

Forslag til arrangementer: Invitere forældre i børnehaven til evt. højt læsning, kreativt værksted eller andet. 

Holde fernisering hvor børn kan sælge hvad de har lavet for falske penge, mor og far kan købe med hjem. 

Kom og se min arbejdsplads (børnene kommer på tur og sr forskellige arbejdspladser hos forældrene). 

 

Forældremøde 

Til næste forældremøde kunne bestyrelsen godt tænke sig en form for workshop. Forældre deles op i 

arbejdsgrupper, hvor de diskuterer udvalgte emner og afslutter i fælles forum med at dele idéer og udspil. 

Det er vigtigt at bestyrelsen har møde med pædagogerne inden, så vi kan få forventningsafstemt. 

Bestyrelsen deltager på forældremøder uanset hvilken gruppe man har børn i.  

Anders giver besked om datoer for forældremøder. 

 

Temadag 

Børnehaven begynder at afholde temadag for forældre hvor de kan komme og høre om bestemte emner og 

herefter tale om det med personalet. Bestyrelsen vil gerne have forældreperspektiv på bl.a. emnet 

selvhjulpenhed. Hvordan kommunikation foregår mellem personale og forældre. Hvordan info modtages af 

forældre når det kommer fra en pædagog.  

 

 



 

Næste møde er den 7. februar. Husk at give Anders besked hvis i skal have mad. Husk at der er mulighed for 

pasning og mad hos natuglerne. Meld til Anders i god tid om dette er nødvendigt 

 

 


