
 

Bestyrelsesmøde d. 3. maj 2021 
 

Afbud Mette K, Karen og Charlotte. 

Ref. godkendt. 

 

Kort nyt fra formanden. 

Dejligt at hjemmesiden er ved at blive opdateret.  

Gad vide hvordan det går med Aula?? Jytte fortæller at vi afventer en IT- mand som skal komme ud for at 

installere. Det er desværre ”først til mølle” hvor de sender datoer ud på forskellige tidspunkter, derved bli-

ver det svært at sige hvornår … Men 3 huse har fået dato i løbet af Maj. 

Problemer med feriepasnings tilmelding i Aula, systemet fungerer ikke optimalt.  

Kort nyt fra husene. 

Livet går stille og roligt, trods corona. 

Dybkærgården har haft personalerokeringer, to er flyttet til Skovbuen. Derfor er der ansat en ny, samt at 

Tina (inklusion) er vendt tilbage som stuepædagog. 

Vi har ønsket en ekstra inklusionspædagog, men det er endt i genopslag. Pt. er det svært at få pædagoger. 

Ny Elverhøj. 

Det var en hård flytnings proces. De er ved at være på plads. De har fået madordning, som de alle er glade 

for. Dejligt at se børnenes reaktion på det. og interessant at se hvor forskellige børnene er i forhold til at 

være madmodig. Der har været fokus på at bibeholde dagligdagsrutiner. Skønt at se relationerne mellem 

vuggestuebørn og børnehavebørn. De regner med at kunne flytte tilbage i løbet af september.  

Aktivitetsudvalg. 

Elverhøjen har indtil nu haft et udvalg som hedder ”støtteforeningen”. Støtteforeningen er et levn fra den-

gang Elverhøjen var selvejende. Set i lyset af at Elverhøjen er en del af Firkløveret og nu bliver udvidet til 

det dobbelt, besluttede bestyrelsen at i alle 4 huse skal det hedde aktivitetsudvalg. I Elverhøjen har der væ-

ret flere arrangementer hvor der har været forældrebetaling, af varieret størrelse, involveret. Amerikansk 

lotteri har været afholdt for at samle penge ind.  

 I både Dybkærgården og Tumlehøjen har vi til sommerfesten haft betaling til aktivitetskort. Et kort som 

giver adgang til fx fiskedam, guldgravning og is osv. Her er betalingen 20 kr.  

Betalingen har været anvendt, i Elverhøjen, til fx en bustur, indkøb af cykler osv. Bestyrelsen mener at den 

slags udgifter bør afholdes af institutionens budget. Jytte kunne oplyse, at der er en god økonomi, så det er 

ikke et problem at afholde den slags udgifter.  

I bestyrelsen blev det besluttet at der ikke skal opkræves store beløb, der skal være en beløbsgrænse en 

ramme for beløbsstørrelse og aktiviteter. 20 kr. for et aktivitetskort er acceptabelt. Vigtigt at huske solidari-

teten, alle skal kunne være med økonomisk. 



Hvad er det aktivitetsudvalget kan stå for/hjælpe til med: Fx sommerfester, legepladsdag, hvor vi ordner 

praktiske ting på legepladsen, fællesspisning, sov med far.  

Det er en god ide at aktivitetsudvalget afstemmer med det enkelte børnehus om arrangementer. 

Vi snakker om at have nærvær frem for store ”fester”/ arrangementer. 

Vi beslutter at til de arrangementer hvor der sælges drikkevarer, skal der ikke sælges alkohol.  

Lærerplaner.  

Bestyrelsen syntes at det var spændende læsning. Et Langt, fagligt og gennemarbejdet skriv. En lille bekym-

ring! Hvilke forældre læser mon dette? Læser de et så langt skriv? John efterlyste et let tilgængelig skriv til 

forældre. Vi ser om det er muligt at få skrevet det vigtigste ned i en Pixiudgave. 

Personalet har været meget engageret og involveret i arbejdet med den nye læreplan. Det har været en 

spændende og god proces, som har givet tid til tanker og refleksion for personalet. Dette kommer børnene 

til gode.  

Bestyrelsen godkendte den nye lærerplan. 

Vi skubber punktet om kostordning til næste møde. 

Hvem vil deltage i dialogmøde på teams? Thomas deltager. 

Hvem vil med til ”det åbne dagtilbud” arrangement 10/6 17-20? Maria og Anne deltager. Vi finder foræl-

dre- repræsentanter fra Tumle og Dybkærgården. 

Vi afslutter med en snak om kommunikation. Der er flere som oplever mangelfuld kommunikation. Dette 

kan sikkert til dels være grundet Corona restriktioner, men vi kan som institutioner måske blive bedre til at 

informere på tavler, i nyhedsbreve, i Aula etc.  

Ref. Mari -Ann 

 

 

 

 

 

 


