
Referat fra bestyrelsesmøde i Firkløveret d. 24. februar 2021 (virtuelt møde) 

 

1. Præsentation af forældrerepræsentanter:  

Dybkærgården: Karen og Mette 

Skovbuen: Mette og Maria  

Tumlehøjen: Thomas og John 

Elverhøjen: Anne og Pia 

 

Daglig leder Charlotte Hedvall 

Institutionsleder Jytte Borghus  

 

2. Konstituering af bestyrelsen:  

Maria er valgt som formand 

Anne er valgt som næstformand 

 

3. Aktuel situation i Firkløveret omkring corona 

Noget af personalet har oplevet at nogle forældre har været irriteret over corona 

situationen og restriktionerne.   

Forældrene oplever at personalet har godt styr på det og har håndteret det godt.  

Dejligt at der gives kram til børn  

Forholdene i de 4 huse er forskellige, derfor har Elverhøjens børn været mere 

udenfor. Der har været noget usikkerhed blandt forældrene der. Spørgsmål: kan 

der afholdes forældremøde? Vi håber det kan lade sig gøre i september måned. Vi 

kan udforske mulighederne omkring virtuelle forældremøder. Ang. påskepasning, 

vi kan ikke holde 4 huse åbne, vi holder Dybkærgården åbent for de børn, der er 

tilmeldt nødpasning.  

  

 

4. Forældrehenvendelse vedr. bestyrelsens håndtering af corona 

situationen: Henvendelsen drejer sig om testning af personalet, og om hvorvidt 

forældre der ikke har et egentligt pasningsbehov, skal holde deres børn hjemme. 

Der er skrevet nogle læserbreve i Midtjyllands avis derom. I Firkløveret overholder 

vi regeringen og forvaltningens anvisninger. Thomas har forgæves forsøgt at 

kontakte den forældre, der har henvendt sig. Thomas formulerer et svar til den 

pågældende forældre.  

 

5. AULA: Vi er udfordret mht. AULA, der mere er tilrettet skoleverden fremfor 

institutionsverden. Vores komme-gå-skærme er ikke kommet op, da It-afdelingen 

ikke kommer ud pga. Coronafare. De vil tidligst komme op til april. Forældrene 

oplever også udfordringer og irritation over at skærmene ikke fungerer.  

 

 

 



6. De nye styrkede pædagogiske lærerplaner: Flere forældre har haft svært ved 

at åbne den, og har derfor ikke læst den. Vi taler om læreplanen på næste møde. 

Kritik af at hjemmesiden ikke er opdateret, så de passer til børnehusene. Det har 

været svært at ajourføre hjemmesiden, da vores administrative medarbejdere 

ikke må komme ud i børnehusene. Jytte opdaterer bestyrelseslisten og den 

kommer på hjemmesiden. Referatet sendes ud via AULA til alle forældre.  

 

7. ”Det åbne dagtilbud”. Workshop omkring inddragelse af lokalområdet ”det åbne 

dagtilbud”. Skulle have været afviklet i foråret 2020. Nu planlagt til 10.06 2021 

fra kl. 17 – 20. En light udgave pga. corona med max 20 – 25 mennesker.  

 

Workshoppen: 5 forældrerepræsentanter + 5 lokale ressourcepersoner, 

dagplejepædagog, daglige ledere + institutionsleder, medlem fra 

forældrebestyrelsen i dagplejen, en pædagog pr. børnehus. Så vidt muligt skal det 

foregå udendørs. Vigtigste ressourcepersoner: forslag: Kaja, social vicevært, 

Gødvad idrætsforening. 

 

8. Næste møde: d. 3. maj  

 

 

9. evt.   

Spørgsmål ang. madordningen: hvorfor skal man have formiddagsmad med på 

skift om mandagen i Tumlehøjen.  

Holdning fra bestyrelsen: hyggeligt med ordningen, helt ok hvis man ikke ønsker 

at tage noget med, ikke så forpligtende.  

Ønsker: at køkkenfolkene i de forskellige huse inspirerer hinanden og sparrer med 

hinanden. Svar: de indgår i køkkennetværk både centralt og lokalt.  

Ønsker at få madordning på som punkt på et kommende bestyrelsesmøde.  

 

Ref. Charlotte  

 

 

 

 

 

 

 

 


