
 

 

 

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

Referat forældrebestyrelsesmøde d. 17. januar. 
 
Tilstede: Tim, Søren, Brian, Rasmus, Øyvind, Kamilla og Jeanne (ref) 
Afbud: 
Louise 

 
Forslag til møderække 2023 er godkendt. 
(Vedlagt som bilag) 
 
 
Legeplads Vuggestuen. 

Kultur og fritid afholder et Teammøde om fundraising og den gode projektidé.  

D. 2. februar kl. 17.30 – 20.30 

Her vil der være oplæg med Lokale- og Anlægsfonden samt med Landudvikling Slagelse. 
Der vil være mulighed for at få et overblik over udvalgte nationale og lokale puljer samt in-
formation om, hvordan kommunen kan hjælpe. Der vil også være mulighed for dialog og 
sparring på tværs. 

Søren og Rasmus deltager for at bliver klogere på, om vi kan søge fonde som hjælp til at 
udbedre legepladsen i vuggestuen. 

Årshjul. 

• Torsdag d. 13. april – deltagelse på personalemøde kl. 16.30 – 18.00 

Hvem deltager? 

• Fredag D. 9. juni - Årlig arbejdsdag i Børnegården kl. 15.00 – 18.00 (evt. pizza efter-
følgende) 

Søren og Rasmus er ansvarlige. 

• Tirsdag d. 10. oktober – deltagelse i personalemøde kl. 16.30 – 18.00 

Hvem deltager? 

• Fredag d. 27. oktober – Halloween arrangement i Børnegården kl. 16.00 – 17.30. 

Rasmus og Øyvind er ansvarlige. 

• November – Valg til forældrebestyrelse (Tim undersøger om salen på biblioteket 
kan bruges til valget) 

Tim er ansvarlig. 
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Løs snak uden beslutning og ønsker. 

Kan det give mening at en repræsentant fra forældrebestyrelsen deltager på forældremø-
der? 

Forslag om at forældrebestyrelsen står for endnu et arrangement i stil med Halloween – fx 
en Kulturdag. 

Der er et ønske om at Lukkedage og Børnegårdens faste arrangementer, lægges i kalende-
ren på AULA.  

Der er snak omkring at oprette forældrebestyrelsens arrangementer som ”En begivenhed” i 
AULA med tilmelding. Jeanne foreslår at undersøge, om det er muligt, at en repræsentant 
fra forældrebestyrelsen selv oprette begivenheder på AULA samt selv stå for at admini-

strere deres begivenheder, - Anders?       

En tanke fra Rasmus:  

Med GDPR - loven in mente – For at skabe overblik, give mulighed for dialog samt forbere-
delse til børn og forældre på en stue, kunne man udarbejde et slags ”Velkommen til Yrsa”, 
som sendes ud til forældrene på den aktuelle stue, - på AULA. Der kunne være et billede af 
det nye barn, der starter på stuen og måske generelle oplysninger som fx; Yrsa bor med 
mor og far og storesøster som hedder ………... Storesøster går på Spurvene eller Moham-
mad kommer fra Iran og taler både dansk og iransk. Små oplysninger som ville giver stuens 
andre forældre mulighed for fx at kunne byde velkommen med ”Hej Mohammad, velkom-
men” ligesom man også ville kunne byde velkommen til forældrene ved navn.  

Referent: Jeanne 

Bilag ”Møderække”: 
Tirsdag d. 17. januar (17-19) 
 
Tirsdag d. 7. marts (17-19) 
 
Torsdag d. 13. april (deltagelse på personalemøde) 16.30 – 18.00 
 
Tirsdag d. 23. maj (17-19) 
 
Tirsdag d. 29. august (17-19) 
 
Tirsdag d. 10. oktober (deltagelse på personalemøde 16.30-18.00) 

Dagen efter byrådets vedtagelse af budget 2024-27 – evt. af-
ledte konsekvenser, 
Planlægning og dato for kommende afholdelse af valg til besty-
relsen. 

  


