
 

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag d. 3.2 kl. 19 – 21 i Skovbuen 

Tilstede: Maria, Skovbuen, Louise Dybkærgården, Thomas, Elverhøjen. Mariann pædagog 

Tumlehøjen, Bjørk, pædagog Elverhøjen. Jytte Borghus institutionsleder, Charlotte Hedvall 

daglig leder 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Nyt fra formanden. Intet nyt.  

Referat fra Dialogmødet v. Thomas (Elverhøjen):  

Det gav ikke så meget mening at det var det afgående byråd, der afholdt mødet.  

Emnet var lærerplanstemaet: Natur, udeliv og science. Det var spændende, positiv 

stemning. Det var tydeligvis ildsjæle, der bidrog med pædagogiske aktiviteter (bla. en 

grævling i forrådnelse), og stor respekt for det. Det er nok utopisk at tro, at det vil 

kunne opstå mange steder, men man kan tilrette udearealer, der inviterer til god leg og 

fordybelse. Der er ansat en ny naturvejleder i kommunen, der har tilknytning til Aqua.  

Det politiske udvalg har besluttet at der i foråret skal arbejdes med især natur, udeliv 

og science. I de styrkede lærerplaner er der meget fokus på legens betydning, det 

vælger vi i Firkløveret at inddrage i det fælles tema omkring natur. Vi vil have ekstra 

fokus på evaluering. Thomas er selv uddannet naturformidler og vil gerne stille sig til 

rådighed, hvis vi får brug for det.  

 

4.  Nyt fra institutionen 

Der sker meget, især i Tumlehøjen, hvor der bygges et stort modulbyggeri på 

matriklen. Der skal laves stor-køkken, så lige nu har børnene madpakker med i 2,5 

måned. Personalet tager de store forandringer med stor gejst og oprejst pande. Slugten 

fungerer rigtig godt, de glæder sig dog til at komme tilbage til Tumlehøjen. Elverhøjen 

har nu 5 stuer og det fungerer rigtig godt. Dybkærgården, ret roligt, men rigtig mange 

børn indskrevet. 

 

Skovbuen skal til at deltage i et førskole-projekt sammen med Gødvadskolen. Det er 

det tidligere byråd/ børn og ungeudvalg, der satte det i søen. Vi har fundet den bedst 

mulige løsning i samarbejde med Gødvadskolen. Det betyder at fra 1. maj til slutningen 

af juni vil storbørnsgruppen være i SFOèns lokaler mellem kl. 9 – 12.30 2 gange om 

ugen. Alle børn i storbørnsgruppen deltager, også dem der tilknyttes andre skoler eller 

er skoleudsættere. Formålet er at børnene skal opleve et skolemiljø inden egentlig 

skolestart, og at samarbejdet mellem skole og dagtilbud styrkes. 

 

Forældrebestyrelsen svarer på spørgsmål som projektlederen gerne vil have 

tilbagemeldinger på i forhold til førskole:  

 

• Hvilke generelle betragtninger har I som bestyrelse ift. førskole og den gode 

overgang? Bekymring for at fokus på læring gennem leg kan forsvinde, vi er 

ikke fortaler for det, og har svært ved at se meningen/fordelene med det. 

Overgangen bliver ikke nødvendigvis lettere for børnene, de kommer bare 

tidligere end det ellers ville gøre. Det fungerer godt at børnene starter i SFO i 

uge 31, så de lærer omgivelserne at kende inden egentlig skolestart. I 

børnehusene bliver der i forvejen arbejdet meget med at gøre børn 

skoleparate.  

 



• Hvad er ud fra et forældreperspektiv vigtigt ift. de udvidede 

førskoleaktiviteter? Fortsat fokus på leg fremfor læring, at styrke børnenes 

sociale kompetencer. Skal give mening og hænge sammen med det, der 

videre skal ske.  

• Er der noget I i bestyrelsen skal have særligt opmærksomhed på i 

førskoleforsøget? Hvis det handler om kapacitetsudfordringer er det ikke 

godt, for hvis alle børn skal starte i skole til foråret, vil det være med en 

dårlige normering, det vil ikke være hensigtsmæssigt.  

               Vi ønsker ikke at skolealderen rykkes længere og længere ned. Børn vil gerne  

               lære, når de er klar. Der er meget præstationspres for børn og unge  

               mennesker.  

• Er der andet der kræver særlig opmærksomhed? Det skal helst ikke 

ende som i England/USA, at du som børnehavebørn går i preschool. 

 

5. Opsamling på alle vores udbygninger og projekter.  

Vi forventer ikke at de ældste børn i Tumlehøjen skal være i slugten efter 

sommerferien. Det nye modulbyggeri er opført til 96 børnehavebørn. Der er stadig 

kapacitetsudfordringer i Firkløveret, men efter det nye byggeri vil vi have flere pladser. 

Tumlehøjen vil blive 2 selvstændige børnehuse – Tumlehøjens vuggestue og 

Tumlehøjens børnehave. Vi har en daglig lederstilling slået op, som skal besættes i 

børnehaven. Der er store rekrutterings udfordringer så vi krydser fingre. Der opfordres 

til at dele stillingsopslag fra Firkløveret på fx LinkedIn. Louise kan desværre kun deltage 

delvis, i samtaler i ansættelsessamtaler af daglig leder. Jytte forhører om der evt er en 

rep. fra Tumlehøjen som kan deltage. 

  

I 2023 skal der bygges et ny modulbørnehus på marken ved fritidsgården med plads til 

i alt 141 børn, hvor 20 af børnene er legestue for dagplejen. Det bliver også en del af 

Firkløveret. Der skal være en naturlegeplads. Jytte er deltager i byggeudvalget sammen 

med Amir Lene Berg. Arkitekten er meget lydhør i forhold til hvordan det kan indrettes. 

Der bliver nogle trafikale udfordringer, som Jytte er i dialog med forvaltningen samt 

Gødvadskolen om.  

 

6. Organisering i og efter coronatiden.  

Vi har næsten normale tilstande, dog fortsat fokus på håndhygiejne m.m. Forældre har 

fået et brev derom fra AULA. Vi kan holde sommerfest i husene. Gå hjem til 

børnefødselsdag m.m. Af pædagogiske årsager fastholder vi at forældre ikke går ind på 

stuerne. Det giver ro og fordybelse for børnene, og både forældre og børn oplever at 

afleveringer er nemmere.  

 

7. Det åbne dagtilbud.  

Det har været arrangeret og aflyst så mange gange pga. corona og manglende 

tilbagemeldinger. Forældrebestyrelsen oplever at det er lidt pinligt at skulle ud at 

spørge igen. De mener at vi har talt meget om emnet. Vi kan få en konsulent til at lave 

en proces med bestyrelsen til foråret. Det ønsker bestyrelsen ikke, vi tager det selv på 

som punkt til næste møde i maj og laver et skriv derom til de Styrkede lærerplaner.  

 

8. Evt og næste møde. Mandag aften er der en præsentation til forældrebestyrelser af den 

nye tildelingsmodel. Det vil være et team møde fra 19.30 – 20.30. Ingen af de 

fremmødte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage.  

     Næste møde d. 16. maj i Elverhøjen.  

Ref. Charlotte 


