
 

Bestyrelsesmøde i 

Firkløveret 

Tirsdag d. 6.11.2018 

Kl. 19 – 21.30 i Dybkærgården 

1. Velkomst.  

3 forældrerepræsentanter er 

desværre syge. 

   

2. Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet: 

 Charlotte, daglig leder Skovbuen. Pernille, personalerepræsentant Skovbuen. Mia, 

forældre i skovbuen (2. år i bestyrelsen). Marianne, personalerepræsentant i 

tumlehøjen. Bjørg, personalerepræsentant Elverhøjen. Camilla, (3. år i bestyrelsen) 

forældrerepræsentant Tumlehøjen. Thomas, forældrerepræsentant Elverhøjen. Mette, 

forældrerepræsentant Tumlehøjen. Jytte Borghus, institutionsleder og daglig leder 

dybkærgården.  

 

Historik: ny struktur i 2012, fra 55 til 15 daginstitutioner. 3 – 5 børnehuse i en 

institution. Mere overordnet bestyrelse med denne struktur. På hjemmesiden ligger 

forældrehåndbogen, hvor bestyrelseshåndbogen beskriver arbejdet, den skal revideres 

til foråret.  

Situation vedr. børnetal og prognose skitseres – herunder ny pavillon ved skovbuen.  

 

Firkløverets bestyrelse skal deltage i planlægning af de fremtidige dialogmøder sammen 

med Daginstitution Alderslyst, politikere og forvaltningsfolk. Vi tager punktet op på 

næste bestyrelsesmøde. Planlægningsmøder 2/4, selve dialogmødet dertil er d. 28/5.  

Planlægning 27/8 og dialogmødet herefter er d. 22.10.  

 

Drøftelse, hvordan gør vi bestyrelsesmedlemmer mere synlig i husene. Enighed om, at 

der sættes fotos af de lokale bestyrelsesmedlemmer i hvert hus. Alle bedes sende et 

portræt billede til Jytte, og de vil herefter komme på hjemmesiden.  

 

Der aftales at bestyrelsesmedlemmerne selv kontakter suppleanterne, hvis de bliver 

syge.  

 

3. Konstituering af bestyrelsen. Thomas vælges som formand. Mette vælges som 

næstformand. Vi tager en møde turnus i børnehusene. Første møde i Skovbuen, 

herefter Elverhøjen og derefter Tumlehøjen.  

  

4. Evaluering af forældremødet: Generelt positive tilbagemeldinger på tidspunktet 17 – 

18.30 midt i september. Der besluttes at lægge forældremødet samme tidspunkt næste 

år i de enkelte huse.  

Elverhøjen, 20 børn præsenteret. Forældrene glade for at være i det enkelte hus. 

Tema: selvhjulpenhed. Tumlehøjen: Ud på de enkelte stuer, dialog og 

forventningsafstemning. Ikke så mange børn repræsenteret i storbørnsgruppen, 

ærgerligt. Dybkærgården: storbørnsgruppen for sig selv, positive tilbagemeldinger. 

Skovbuen: oplæg på alle stuer, stort fremmøde. Drøftelser b la. om kost.   

 

5. Morgenmad i Firkløveret.  Vi behandlede punktet på sidste bestyrelsesmøde, hvor 

der var enighed om, at morgenmad er et forældreansvar. Der er stor forskel på, 

hvordan morgenmad fungerer i husene. Der kan komme mange børn, der ikke har 

egentlig behov, men skal spise morgenmad, fordi det er hyggeligt. Det opleves 

desværre ikke altid så hyggeligt for børnene, da personalet ofte har uhensigtsmæssigt 



travl med at servere for børnene. Vi ønsker at tilgodese børnene pædagogisk, så 

personalet får tid til at tage godt imod alle børn. (Der er oftest 2 der åbner og er alene 

indtil 7.30) Fra 1. januar serverer vi derfor ikke morgenmad til børnene i de 4 

børnehuse i Firkløveret.  

 

6. Feriepasning 2019. Alle forældrebestyrelser skal melde ind, hvad de vælger her i 

efteråret (mht. evt. at holde åbent i uge 28). Firkløveret. Tumlehøjen, står for fælles 

feriepasning, derfor holder ingen af vores andre børnehuse åbent i uge 28. Vi lytter til 

der erfaringer, der drages her og forholder os til det næste år.  

 

 

7. Information omkring udbygning/midlertidig vuggestue. En ny stor fin pavillon 

står klar 1. marts i Skovbuen. Den er normeret til 40 børn, indtil videre starter vi op 

med ca. 22 børn.  Næste bestyrelsesmøde bliver i Skovbuen, hvor bestyrelsen kan se 

pavillonen Skovhytten.  

 

8. Nyt fra husene: Alle huse har lavet trivsels vurderinger på alle børn. 

Storbørnsgrupperne har haft forældresamtaler. 

 

 

Skovbuen: Mange håndværkere i huset og på legepladsen. Storbørnsgruppen har et 

godt samarbejde med Gødvad plejecenter, hvor børnene har danset med de gamle, de 

skal gå lucia dér og senere spise med de gamle. Aktivitetsudvalget har arrangeret 

fællesspisning for alle stuer. Tumlehøjen: en del personale har fået andet arbejde, og 

lige nu tages der afsked. Der er ved at blive lagt cykelbaner til både børnehaven og 

vuggestuens legeplads. Elverhøjen: I gang med juleplanlægning, Bjørg og Louise 

(barselsvikar) er nye i Elverhøjen og er ved at lære det at kende. Der er kommet nyt 

legeplads hegn.  

Dybkærgården: Julehygge og Luciaoptog planlægges. Har også medarbejder på barsel, 

og nyt personale. Har inddraget et af deres rum, der bruges til midlertidig vuggestue, 

skur til liggehal m.m. som til marts skal flytte til skovbuen. 

 

9. Fremtidige bestyrelsesmøder: 20.2.2019 i Skovbuen. 6.6.2019 i Elverhøjen. 

2.9.2019 i Tumlehøjen. 5.11.2019 i Dybkærgården. Alle møder 19 -21.30 

Forældremøde 26.9.2019. 17 -18.30  

Referent  

Charlotte Hedvall 

 

 

 

 


