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Dagsorden 
 
1. Referat fra sidst 

2. Evt. 

3. Budget og Økonomi 

4. Resultat fra kostafstemning, opsamling på forældrerådenes drøftelser ift. kød, kylling, økologi og frugt 

ordning. 

5. Ferie/Lukkedage 

6. Temaer til de kommende møder 

7. Afdelingerne rundt 

 
Til stede 
 

Jacob L 

Anne-Lene 

Morten, Unimukken 

Yazgül, Viben 

Mary, Dagplejen 

Shadi, Hus C 

Anni, Hus A 

Heba, Hus A 

Yosef, Hus B 

Lene S., Dagtilbudsleder 

 

Referent 
 
Lene Syberg 

 

Referat 

1. Referat fra sidst 

Intet referat. 

 

2. Evt. 

- Forældrebestyrelsen inviteres til dialogmøde vedrørende gentænkning af Børn og Unge tilbud i Gelle-

rup/Tovshøj/Ellekær. 
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3. Budget og Økonomi 

Intro til budgettildeling for dagtilbud. Der tales om mulighed for at søge fonde ifm. etablering af flere lege-

redskaber på Væksthusets legeplads. Anne-Lene prøver at undersøge om der er noget bestyrelsen kan 

gøre. 

 

4. Resultat fra kostafstemning 

Stort flertal for et ja for kost i alle afdelinger. Principielt har drøftelserne blandt forældrerådene været at 

kød ikke er en væsentlig prioritering. Hvordan man administrerer frugtordningen er forskellig afdelingerne 

imellem. 

 

5. Ferie/Lukkedage 

Lukke/sampasningsdatoer valgt. 3 dage før påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, uge 29+30 samt mel-

lem jul og nytår. 

 

6. Temaer til de kommende møder 

 Den negative fortælling om området – Lotte Pape, Boligforeningen, kommunikationsmedarbejder, 

Helhedsplan. Hvordan kan vi hjælpe hinanden om at fortælle den gode historie? 

 LUP 

 Forældres og dagtilbuds ansvar for at bidrage til Det Fælles Ansvar (hjem/dagtilbud) ift. forventnin-

ger vedrørende børns bidrag til fællesskabet 

 

7. Afdelingerne rundt 

Hus C 

Børnene er nu inddelt i 3 grupper – 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. 

Dagplejen 

Den fælles fødselsdagsfest er lavet om til farvelfest (børnehavebørn) Børnekulissen er tilknyttet legestue-

grupperne ift. ”Bog og Sprog”. 

Viben 

5 nye børn i vuggestuen og 2 nye børn i børnehaven. Nye medarbejdere er startet, Helene skal på barsel 

senere på foråret. 
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Unimukken 

Chris kommer tilbage til børnehaven d.1/3. I storebørnsgruppen er der fokus på Danmarkshistorien  I 

mellemgruppen er der fokus på Leg og Motorik. 

 

Hus A 

Personalemøderne går med at gennemgå dagligdagen og finde en fælles tilgang. Stor anerkendelse fra for-

ældrene ift. medarbejderne og stedet + brug af intra. 

Hus B 

Fortsætter med strukturen fra Det Nye Børnehus i Hus B1, brug af Nordgårdshallen, Storebørnsgrupper på 

tværs af stuerne, dialogisk læsning og turdage. Mads er nu i Hus A. 

 

Tak for rigtig lækker mad til Shadi! – eller måske Shadis kone  

 


