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Bestyrelsesmøde d.1.september 2015 
 

I Klokkeblomst kl 18.30 - kl.20.30 
 
 
Deltagere: 
Anette, Lene  
Marianne, Kjeld, Lisbeth 
Jacob, Kristina, Mette, Tina (supplant) 
 
Referat: 
 

1. Bordet rundt (hvad fylder): 
Klokkeblomst: Rokader i personalet og grupperne, den nye 
institution. 
Skægkær: God oplevelse med sommerfest, øget samarbejde 
mellem forældrerådet og de lokale 
forældrebestyrelsesmedlemmer, ny legeplads. 
Kragelund: Opstart/afvikling af de nyindførte samtaler ved 4 
og 5-års alderen – i Kragelund gennemføres samtalerne for alle 
spirerne inden skoleindskrivning uanset fødselsdato. 

 
2. Orientering: 

Præsentation af pædagogisk fokus, årshjul 
Mere målrettet indsats med tid til mere fordybelse + større 
tydeliggørelse af hvad der arbejdes med for forældrene: 
- I Skægkær har de hængt smittemodellen op og forsøger i 

højere grad at dokumenter aktiviteterne (f.eks. med 
billeder), så det illustreres, hvordan aktiviteterne stemmer 
overens med det pædagogiske fokus. 

- Det pædagogiske fokus (årshjulet) skal præsenteres på 
forældremøderne og det vil give mening at informerer om 
det på hjemmesiden. 
 
Alle enheder skal nu hedde børnehuse. Bestyrelsen er enige 
om, at det er meningsfuldt, hvis der gives navn efter 
geografisk placering: Skægkær Børnehus, Kragelund 
Børnehus, Funder Kirkeby Børnehus, Funder Børnehus. 
 
Der skal investeres i trådløst internet i alle børnehusene. 
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Den nye institution åbner d. 1. februar 2016. Pt. er der 20 
børn tilmeldt og det er fortsat muligt med opskrivning. 
Personalet i den nye institution skal på inspirationstur til 
Ålborg (besøge en institution). 

 
 

3. Definitionen af Bestyrelsen og Forældrerådets funktion: 
Definition af rollen som forældrebestyrelsesmedlem og medlem 
af forældrerådet blev drøftet. 
Informationsbrevet om forældrebestyrelsen (og 
forældrerådets) rolle blev revideret.  
Når der har været valg til bestyrelsen sættes de nye 
kontaktoplysninger ind, og brevet uddeles efterfølgende 
sammen med velkomstbrevet til nye forældre (evt. elektronisk). 

 
- Hvem er på valg: Der skal vælges en ny repræsentant og to nye 

suppleanter fra hver enhed. 
 

- Forældremødets indhold: 
Mulige emner til forældremødet: 
Fælles: Præsentation af Pædagogisk Årshjul. 
Fokus på brug af Daycare – evt. ved superbruger fra hver 
enhed (en forældre). 
Tid til drøftelser i de enkelte grupper (Klokkeblomst og 
Skægkær – ikke Kragelund). 

 
Det nærmere indhold tilrettelægges i den enkelte enhed. 
 

4. 3-Højes årshjul/aktivitetsplan drøftes: 
I Skægkær har den daglige leder og forældrerådet i 
samarbejde vedtaget en aktivitetsplan/årsplan for 
arrangementer, som arrangeres i samarbejde mellem personalet 
og forældrerådet. 
Det enkelte børnehus fastlægger deres egen aktivitetsplan i 
samarbejde med det lokale forældreråd. 
 

 
5. Præsentation af 3- Højes nye kvalitetsmål: 

Digitale medier (kvalitetsmål i 2015) er tema på den 
pædagogiske dag d. 31. oktober. 

 
6. Evt.:  

Jacob: Ytre ønske om at møderne fremadrettet skal ligge fra 
kl. 19.00-21.00 – Det blev vedtaget. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 4. november kl. 19.00 i 
Kragelund. 
 
Der er dialogmøde d. 10. nov. hvor bestyrelsens formand og 
næstformand er inviteret. 
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Referent: Kristina Meyhoff 
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