
Referat af forældrebestyrelsesmøde i Firkløveret, Dybkærgården, Arendalsvej 270. Tirsdag d. 

5. 11 2019  

 

 

1. Velkomst og introduktion til bestyrelsesarbejdet: 

Firkløverets bestyrelse arbejder i et helikopterperspektiv og beskæftiger sig med mere 

overordnede betragtninger og emner. Referatet sendes direkte til medlemmer og 

herefter til alle forældre via Day-Care. Det besluttes at alle medlemmer får tilbudt at 

deltage i dialogmøder. Når datoerne meldes ud, bydes der ind med hvem der kan 

deltage. Hvis et medlem af bestyrelsen er forhindret i at komme til møder, skal man 

selv kontakte suppleanten fra børnehuset derom.   

 

2. Medlemmerne præsenterede sig og fortælle omkring deres forventninger til 

bestyrelsesarbejdet.  

Skovbuen: Mette, to drenge i Skovbuen. Har erfaring med bestyrelsesarbejdet fra lille 

institution i København.  

Maria: et barn i vuggestue + et barn på 9 år. Har været i forældrebestyrelsen i 

dagplejen. Lærer 

Tumlehøjen: John, 3 børn på 2, 7 og 10. har erfaring med bestyrelse, b.la. formand for 

skolebestyrelsen i Gødvad. 

Mette: 3 børn i Tumlehøjen,  

Dybkærgården: Louise, to drenge, har været i forældrebestyrelsen et års tid, soldat. 

Karen: datter på 4, sidder også i aktivitetsudvalget. Første gang i bestyrelse.  

Elverhøjen: Pia, første gang i bestyrelse.  

Thomas, tidligere formand, kunne ikke være til stede i aften.  

 

Alle bestyrelsesmedlemmer begrundede valget af bestyrelse med vigtigheden af at 

engagere sig samt mulighed for indflydelse.  

 

3. Konstituering af bestyrelsen. Formand: Thomas er valgt.   Næstformand: Maria er 

valgt.  Forældrenævn: John er valgt.  

 

4. Godkendelse af referatet fra sidste møde. Vi tager fotos næste gang, hvor Thomas 

bedes tage sit kamera med.  

 

 

5. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  

6. Nyt fra formanden: Han var ikke til stede  

7. Nyt fra institutionen:  

Der er fuld gang i tegningerne af udvidelsen af Elverhøjen. En spændende proces. En 

udfordring at Elverhøjens nuværende bygning er gammel og slidt. Pia appellerer til at 

kælderen i Elverhøjen bliver lukket pga. dårligt indeklima. Jytte forsikrer at kælderen 

bliver sløjfet.  

Skovbuens afstemning omkring åbningstiderne blev et ”ja” med knap 94% af 

stemmerne.  Derfor laves åbningstiderne om fra januar.  

Budget 2020: daginstitutioner er fritaget for 1 % besparelsen. Der bevilliges 5 mill. om 

året til daginstitutionsområdet frem til 2022. De 136.000 kr. vi skulle spare i efteråret 

tilbageføres til institutioner i det nye år. Der er tilført 12,7 mill. pga. flere børn i 

kommunen. Der skal bygges to nye daginstitutioner i vores område. Inden 2023 skal 

der bygges en ny daginstitution til 150 børn. Hvor den skal ligge vides ikke endnu.  

Vi er fuld gang med arbejdet med den nye styrkede lærerplan, og har lige haft en god 

og spændende personalelørdag for alt personalet, hvor vi har arbejdet med dannelse og 

børneperspektiv. Til foråret er emnet ”det åbne dagtilbud”, hvor der bla. bliver 

arrangeret en lokal workshop, hvor forældre og det lokale område skal deltage.  



Mette foreslår, at vi beder en pædagog holder et oplæg om relations arbejdet mellem 

børn og voksne. John vil gerne at bestyrelsen kan forme nogle principper omkring 

værdier, forældresamarbejdet m.m.  

Forældrebestyrelsen vil gerne involveres. Mette foreslår at der kan bookes en 

foredragsholder via Gødvad Folkeuniversitet, altså måske ikke i Firkløverets regí. 

Bestyrelsen vil gerne tage ”skrivet” fra den forrige bestyrelse: Byd en fremmed 

velkommen, op igen på næste møde.    

 

   

8. Evaluering af forældremøderne: 

Det var nogle gode forældremøder i husene. Dybkærgården har haft et udvidet 

samarbejde med sundhedsplejersken, og derfor holdt hun et oplæg for forældrene.  

Elverhøjens møde omhandlede det nye byggeri, samt små oplæg omkring pædagogik 

fra pædagogerne. Tumlehøjen havde kampvalg til bestyrelsen, ellers fokus på hverdag 

og info på stuerne. Skovbuen: temaer på stuerne vedr. selvhjulpenhed, pædagogik 

m.m.  

 

9. Sommerferieåbningen 2020. Det er muligt at holde et børnehus i Firkløveret 

åbent i en af de tre lukkeuger. Hvordan forholder vi os til det? En del drøftelser 

omkring økonomien deraf. Det er svært for bestyrelsen at vurdere, om der er et behov. 

Der var et stort frafald af tilmeldte børn i sommer, da vi havde feriepasningen. 

Bestyrelsen vælger at sige ”nej” til at holde et hus åbent en af ugerne for at tilgodese 

flest mulige børn, da ekstra åbent fordrer personaleressourcer, og det ønskes der ikke.  

 

10. Indkøbsaftale vedr. fødevarer. Se bilag. Bestyrelsen siger ”nej tak” til selv at sørge 

for indkøbsaftaler.  

 

 

11. Møderække 2019/20 inkl. forældremøde sep. 2020.  tirsdag d. 18. februar, onsdag 

d. 10. juni, mandag d. 7. september, forældremøde tirsdag d. 22. september.  

 

12. Dialogmøde m. politikkerne d. 21.11 kl. 19 -21. Emne: Dannelse og børneperspektivet. 

John deltager, de øvrige melder tilbage om de kan.  

 

Referent Charlotte 

 


