
 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 11.6.2019 

Fraværende: Charlotte, Bjørg, Camilla, Naja. 

1. Referatet og dagsorden godkendt 

 

2. Thomas informerede om, at han havde deltaget i planlægningsmøde omkring dialogmødet med 

politikkerne. Emnet blev. Kort info omkring forslag til budget for 2020. Oplæg v. Charlotte 

Ringsmose vedr. Lege og læringsmiljøer. Desværre var der ingen fra vores bestyrelse der kunne 

deltage.  

 

3. Brugerundersøgelsen. Vi kikkede på undersøgelsen, var nysgerrige på, om der var nogle 

punkter der gav anledning til undren. 88,4 %af forældrene ønsker flere pædagoger i vores 

dagtilbud. 6,9 % ønsker en reduktion af lukkedagene og 4,6 % ønsker en udvidet åbningstid. Vi 

var omkring emnet information. Hvordan kan vi gøre det bedre? Skal alt kun ud via Day-Care? 

Det er vanskeligt, da mange forældre fx ikke læser beskeder der kommer på Day-Care. Derfor 

bruger vi almindelige sedler til fx sommerfest, sommerpasning i eget hus osv. Det er også 

tidskrævende hvis alt skal gøres dobbelt. Tiden vil gå fra tiden til børnene. Generelt ligger 

Firkløveret godt på 4,3 af 5 mulige. Brugerundersøgelsen ligger på hjemmesiden. 

 

4. Fremtidens bestyrelsesmøder. Hvordan kan vi gøre vores møder mere spændende og 

indholdsrige? Vi blev enige om, at fortsætte med at fastsætte 4 møder årligt af 2 timers 

varighed. Fra kl. 19 -21. Hvis der ikke er ”kød” på dagsordenen aftaler Thomas (formand) og 

Jytte om mødet skal aflyses.  

Det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne byder ind med emner til vores møder. Send i god tid 

inden mødet til Jytte.  

Der har ikke været mange forældrehenvendelser. Vigtigt at få synliggjort, bedre, hvem der 

sidder i bestyrelsen. Jytte har bedt om billeder af de ærede medlemmer, men har desværre kun 

modtaget to. Vi blev enige om, at repræsentanterne fra de enkelte huse sørger for at få lavet et 

opslag med billeder og relevant kontaktinfo. Måske lykkes det denne gang😉 

Det opleves ikke relevant, af bestyrelsen, at få info omkring hvad der rører sig i de enkelte huse 

fx info. Som temauger, fastelavn, vikarer osv. Derfor udgår punktet fremover.  

Louise fremhævede, at det også er vigtigt at vide hvad vi pt står i, så noget info er nødvendigt 

hvis bestyrelsen skal kunne støtte op.  

Forslag til emner:  Hvordan skiller jeg morrollen/forældrebestyrelsesmedlemsrollen ad? 

Overvejelser omkring personalerokeringer? Hvilke forventninger kan jeg, som forælder, have til 

personalet vedr., hjælp til at få sko rigtigt på, lyne jakken, toilethjælp osv? 

Hvordan arbejdes der med relationer i Firkløveret? 

Omkring deltagelse i Dialogmøder: Vi fortsætter som vi plejer! Jytte sender rundt og I forældre 

melder ind om I ønsker at deltage. Vi kan deltage med to rep. Der er dialogmøde to gange om 

året.  

 

5. Information omkring ” den styrkede læreplan”. Det blev ikke opfattet helt relevant at informere 

så meget og så ”fagfagligt”. Emnet kan tages op på et forældremøde. Opfordring til at bruge 

”den brede pensel”, det skal ikke blive for ”teknisk” fx opleves det af forældrene at en SMTTE-

model er for ”langhåret”.  

Opfordring til at beskrive i et nyhedsbrev hvordan vi pt arbejder med LEGE OG 

LÆRINGSMILJØER.  



Forældrene bliver inddraget omkring Forældresamarbejde/ Det åbne dagtilbud. Temaet skal der 

arbejdes med i foråret 2020. 

 

6. Kostordning  

På baggrund af nogle forældrehenvendelser drøftede vi formiddagsmad. Hvad er formiddagsmad, 

hvad får børnene hjemme/i institutionen? Hjemme er det meget forskelligt, nogle får grønsager, et 

stykke brød, et stykke frugt osv. I institutionerne serveres rugbrød med smøreost/smør, 

rugbrødstænger, grøntsager og frugt. Det varierer lidt fra hus til hus. Eftermiddag består af. 

Frisktbagt brød/boller, nogle gange med smør/ost og frugt. Der serveres sommetider koldskål, 

smoothie.  

Lovgrundlaget for kostordning beskriver/det man betaler for: Der skal serveres en sundt 

frokostmåltid. Det kan bestå af varm mad, rugbrød og evt. små lune retter. Formiddagsmad og 

eftermiddagsmad er ikke inkluderet. I Firkløveret har vi valgt at serverer både formiddags og 

eftermiddagsmad.  

Skovbuen skiftede køkkenassistent efter kort tid. Den første køkkenassistent var ansat i ca. 2 mdr. 

Det opleves som at hun stadig ”spøger”. I forbindelse med hendes opstart sendte hun et lang skriv 

ud, hvor hun beskrev hvordan hun forestillede sig kostordningen skulle være. Det var desværre et 

brød der var større end hun kunne bage, hvilket medførte at hun måtte stoppe sin ansættelse.  

Forældrebestyrelsesmedlemmerne tænker, at det stadig er de forventninger forældrene i Skovbuen 

har. Der opfordres til, at den nye kok laver et skriv, hvor hun præsenterer sig og beskriver hvordan 

kostordningen fremadrettet er i Skovbuen.  

På grund af lidt nøgleproblemer i begyndelsen af mødet nåede vi ikke flere punkter da vores sengetid 

nærmede sig med hastige skridt.  

Næste møde. Mandag d. 2.9.2019 kl. 19 -21 i TUMLEHØJEN.  

Referent  

Jytte 
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