
 

 

 

Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse, tlf.: 58 52 29 79 
bornegarden@slagelse.dk www.bornegarden.dk 

Referat bestyrelsesmøde d. 12/9-19 

Tilstede: Rikke, Rikke, Sara, Nicoline, Jukas, Anders. 
 
Afbud: Malene, Tim, Karin. 
 

1. En kort ”hvordan har vi det” runde. 

 
2. Forældremøde, bestyrelsens rolle? Interaktion? 

Tidligere på året snakkede vi om at lave indslag til forældremøder.  

Næste møde er i mellemgruppen til november.  

 

Kommende møde i vuggestue. Workshopide :Tema søvn  

 

Forslag til model laves til oktobermødet (Rikke og Jukas).  

Tanker om oplæg 5-7 min. Spørgsmål lægges ud i, evt. efterfølgende op-

samling. I alt 20-30 min. 

 

Mellemgruppe: Spørge forældrene hvad de vil have ud af et møde. 

 

 
3. Nyhedsbrev? 

Tidligere på året har bestyrelsen vendt idéen om et nyhedsbrev. Er dette 
stadig aktuelt? Vil det hjælpe på synlighed eller blive opfattet som spam 
 

Forslag opsummering af arrangementer. En gang i kvartalet 
Bestyrelsen tænke over indhold til næste møde  
Skal det gå på skift(?)  

 
4. Forældrecafé med temadag. 14-15.30 Emner? 

 
1)”Hidsige børn når vi handler”, ”hidsige børn derhjemme”, hidsige børn.  
Skrigende børn, børn der ikke vil hjem? 

Konflikthåndtering - Hvad gør I? Gode råd 
Hvad tænker pædagogerne? Hvad tænker de andre forældre? 
Udveksling af problemer og løsninger som virker 
Nicoline kommer med praksiserfaring i et kort oplæg 

 
2)Børns ”seksualitet”. 
Problemer, grænser, ikke forbudt, men forbudte steder (forældrevinkel – 
håndtering) 
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5. Dato for næste arbejdsdag? Hvem er tovholder? Lagt en plan for til-

melding 

9. november. 10-13 med mad 

Arbejdsdagsudvalg Nicoline, Sara og Karin. 

 

Nicoline tovholder. Tavle op med opgaver som sidst. 

Opgaver fra personalet tilbage fredag i uge 41. 

 

6. Halloween fest 

Sidste fredag 25. oktober 16 – 17.30  
Boomblaster-disco i bålhuset 
Hele bestyrelsen deltager i arrangementet 

Udsmykningskasse i kælder som Sara tjekker med Rikke (spurvene) 
 
Tovholder: Sara 
 

7. Kagesalg (Karin) 

Udsat til næste møde 

 

8. Drøftelse om hvordan vi som bestyrelse vil arbejde med de givne prin-

cipper fastlagt af kommunen i dags tilbuddene.  

Næste møde 

 

9. Ændre tidspunkt for møder 

Vi starter kl. 17 

 

Næste møde: 

Planlægge valg til bestyrelsen 
Retningslinjer for information om bestyrelsesmøderne på Facebook 

Drøftelse om hvordan vi som bestyrelse vil arbejde med de givne prin-cipper 
fastlagt af kommunen i dags tilbuddene. 
Kagesalg (Karin) 
Nyhedsbrev? 


