
Bestyrelsesmøde 9. april 2018 
 

Referent: Stine 

Afbud: Beth, Camilla, Ella og Rasmus. 

Opfølgning på PERMA:  

- Anne fortæller det er blevet godkendt på MED-møde 
- Fælles dag omkring projektet d. 24. maj – oplæg for alle medarbejdere 

o Det handler om trivsel og det korte sygefravær. 

Opfølgning på Børns seksualitet som emne til forældreforedrag – det er blevet vendt ude i afdelingerne.  

- Kornbakken: Stor begejstring fra Kornbakkens forældre, forslag til at det kunne omtales som ”Børns 
kropsbevidsthed”, i stedet for børns seksualitet, fordi det kan skræmme nogle væk.  

- Rytterparken: Emnet fylder ikke så meget i forældregruppen. Bevidstheden om emnet er større i 
børnehaven, hvis de er i tvivl, så kommer de og spørger personale. Hvis det ender med at det er det 
der skal være emnet, så skal der nok være opbakning, men det er ikke et behov hos 
forældregruppen.  

- Skovparken: opbakning om emnet, tilslutter sig ideen om at det kunne hedde noget andet.  
- Dagplejen: Også opbakning herfra.  
- Århusbo: Det har været kort oppe til forældremøde, det blev ikke talt igennem.  

 
- Den nuværende bestyrelse kan give det videre som forslag til den næste bestyrelse, som skal 

arrangere forældreforedraget.  
 

- Fie undersøger et navn på en eventuel foredragsholder. Vi indsamler bud på evt. foredragsholdere.  
 

Orientering om LUP 

- LUP’en bliver enklere og enklere for hver gang.  
- Der skal i maj laves et kort skriv om indsatsområder: sygefravær, sprog i to-sprogs-familier og 

samskabelse.  
- Planen skal først være hel færdig i oktober. 
- Der skal laves en lokal udviklingsplan for, hvordan samarbejdet skal være i hele Skovvangsskole 

distriktet. Der skal være et møde om dette i næste uge. Det kommer højst sandsynligt til at handle 
meget om ”overgange” og sammenhængskraften. Skolen skal deltage i et projekt om, hvordan de 
arbejder med børn med udfordringer. Derfor giver det mening sammen at sætte fokus på hvordan 
der kommer et tættere samarbejde mellem daginstitution og skole i forhold til det forarbejde der 
er blevet lavet i daginstitutionen. Hvordan bliver børnene skoleparate men også hvordan skolen 
bliver ”børneparat”. 

- Børnehaven oplever mere lydhør fra skolens side, når der skal laves overlevering til skolen, men det 
kan sagtens blive bedre.  

 



Eksempler fra arbejdet med læreplanstemaer 

 Anette fortæller om hvordan der arbejdes med sprog i Skovparken.  

- Der bliver taget udgangspunkt i sprogvurderingerne. Det kan ex. Betyde at der sættes fokus på 
forholdsord.  

- Der er blevet lavet en kuffert, som bliver brugt til morgensamling med nogle konkreter.  Der bliver 
arbejdet med forskellige temaer, hvor der også bliver brugt elementer fra Marte Meo. Et eksempel 
på et tema, kan fx være mobning eller påske.  

- Sussi (en bamse) er altid med i slutningen af morgensamling, og hun fungerer bare super godt til 
samlingen, da hun kan få selv de mest stille børn til at snakke.  

- Forældrene bliver også inddraget i de temaer som er oppe, ved at der bliver hængt plakater op på 
gangen, som også kan give inspiration til hvordan og hvad man kan snakke med børnene om.  

- Der bliver valgt nogle sange, som passer til det tema som kører, som der bliver sunget hele 
perioden. 

- Der bliver også spillet bordteater til morgensamling, som børnene skiftevis er med til at fremfører – 
det er en stor succes da der er stor applaus fra de andre børn, når forestillingen er slut.  

- Næste tema er skrald, hvor forældrene er blevet spurgt om de vil tage køkkenruller osv. med, som 
kan bruges til nogle kreative projekter. Det oplever de også er med til at skabe samskabelse.  

- Temaerne er overordnet for hele børnehaven, men det er forskelligt hvordan der bliver arbejdet 
med det i grupperne.  

 

Samskabelse – opbakning til forældrearrangementer (hvordan inddrager vi de ikke etnisk danske 
forældre?) 

- Hvad er grunden til manglende deltagelse? Er det noget vi ved noget om? – Det kan være svært at 
gøre noget ved, hvis vi ikke ved hvorfor der er manglende fremmøde.   
 

- Målet skal være at øge deltagelse i arrangementer hvor forældre og børn mødes. Det skal være 
naturligt at komme som familie i daginstitutionen. Det skal gerne blive en kultur der følger med ind 
i skolen. 

- Rytterparkens erfaring er, at mad ofte er et samlingspunkt, hvor man som personale sørger for at 
opsøge forældre og inddrager dem ved at give et konkret eksempel på hvad de kan byde ind med 
(som fx mad).  

- Århusbo har en generel oplevelse af at lokke forældre med til forældrearrangementer (alle 
forældre uanset etnisk baggrund). Personalegruppen har forsøgt at gentænke deres måde at 
afholde forældrearrangementer, hvor børnene er i centrum. Da det er børnene der er det centrale i 
alle forældres liv.  

- Skovparken har fuldt hus til julefesten og sommerfesten.  
- I vuggestuen er der størst opbakning til ”hyggearrangementer”. 
- Hvis man giver forældrene en rolle, så er der større chance for, at der er større deltagelse fra 

forældres side og især hvis det er arrangementer, hvor børnene også er med.  
- Til et forældremøde i Århusbo, blev der ved et bord snakket engelsk, så der ikke var en sproglig 

barriere - det oplevede personalet at engelsktalende forældre var meget taknemmelige for.  
-  Vi skal være sammen om at inkluderet alle familier, både forældre og pædagoger.  



- Der er stor forskel på, hvilken rolle institutionslivet spiller i ens kultur og hvilke forforståelser, der er 
til det at have børn i institution samt hvilken rolle man, som forældre skal spille i dette. Dette 
gælder for den sags skyld også etnisk danske forældre.  

- Personalet kan udnytte de arrangementer, hvor der opleves et fremmøde fra forældrenes side til at 
få sagt nogle af de ting, som der gerne skal formidles til alle forældre.  

Budget 

Prioriteringer i 2018: 

- Marte Meo projektet  
- Derudover er der ansat en ressourcepædagog i dagtilbuddet, som fungerer som ekstra ressource til 

børn med særlige behov. 
- Hvad synes bestyrelsen der skal bruges penge til? – Det kunne eventuelt være personalets trivsel – 

både fysisk og mentalt. Det kunne også være udflugter eller oplevelser i institutionen, hvor en 
kommer ud og underholder + det inspirerer pædagogerne. 

- Anne kommer med et mere detaljeret oplæg om budget 2018 til næste bestyrelsesmøde.     

Ny tilgang til feriepasning 

- Som udgangspunkt meldes alle børn på forhånd fri. Forældre skal aktivt gå ind og ændre til det der 
er behov for. Forældrene i bestyrelsen synes at dette er en helt fin måde at gøre det på.  

 

Der er en kunstudstilling på Skovvangsskolen. Ferniseringen starter d. 4/5 til primo juni. Der bliver 
opfordret til at også forældre tager derhen og kigger på hvad der er blevet lavet.  


