
 
 
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde d.10.12.18. kl. 17.00-19.30 i Væksthuset 
 
 

Dagsorden 
 
1. Referat fra sidst 

2. Evt. 

3. Kostpolitik + orientering om resultat kostafstemning 

4. Evaluering af forældreforedrag 

5. Tema: Børns sprog, bevidsthed om sprogbrug, brug af grimme ord – hvad kan vi gøre i dagtilbuddet + 

hvad kan gøres derhjemme ift. at ændre kultur for brug af grimme ord og hård tone 

6. Afdelingerne rundt 

 
Til stede 
 
Naja, Børnehuset Stranden 
Annie 
Karina 
Christina 
Camilla, Dagplejen 
Mary, Dagplejen 
Charlotte, Børnehuset Bækken 
Lene S., Dagtilbudsleder 
 

Referent 
 
Lene Syberg 

 

Referat 

1. Referat fra sidst 

Referat fra sidst godkendt. 

 

2. Evt. 

− Vedr. skrald i området, kunne det overvejes om man i børnehaverne jævnligt er ude og samle 

skrald. Viben har gjort det en gang, vi ved ikke om de stadig gør det 😊😊 
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− Forespørgsel ift om der fortsat kan søges ift legeplads – specifikt bålhytte. Vi (Annelene) har haft 

ansøgninger ude og fået afslag, men der kan sagtens forsøges igen. Der tales om at der også er bål-

plads i Brabrand skov 

− Orientering om læringstilbud til 1-årige i det udsatte boligområde fra sommer 2019. I løbet af for-

året vil ministeriet være klar med mere konkrete anvisninger 

 

3. Kostpolitik+ orientering om resultat af kostafstemning 

Et klart rungende JA til kost i alle afdelingerne – kostpolitik vedtaget med få ændringer. 

Efterfølgende er drøftelse af hvor mange hensyn der kan tages til den enkelte forældres ønsker. Der er 

grænser for hvor mange individuelle hensyn der kan tages, og specialkost skal lægeordineres. 

 

4. Evaluering af forældreforedrag 

Både i Hus 1 og i Væksthuset har der været stort fremmøde og alt i alt en stor succes. 

Grunden til succesen kan ha været at medarbejdere og forældreråd har opfordret alle til at komme. Mad og 

børnepasning er også en faktor – det blev oplevet som en stor succes at kunne sidde over maden og drøfte 

oplægget. 

Det faglige indhold talte ind i det forældrene er optagede af, så det er bestemt noget som kan gentages. 

Evt. på en mere konkret måde, f.eks., hvor arbejdes der med det pædagogisk. Dette for at hjem og dagtil-

bud kan arbejde på samme måde ift barnet. 

Ved nogle forældre har oplægget gjort at de har fået en større forståelse for det arbejde der bliver gjort i 

dagtilbuddet, f.eks. mindfulness, døde fisk, afslapning eller andet. 

Medarbejderne har også gjort en stor indsats ved at motivere og opfordre til at komme. Og tak for mad til 

køkkenerne. 

 

5. Tema: Børns Sprog 

Udsættes pga. for få forældre. 
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6. Afdelingerne rundt 

Dagplejen 

Der er stillingsopslag på ny dagplejer i Sødal/Engdal. Der er fyldt op med børn i dagplejen. 

Julefest i dagplejen d.11/12. 

 

Unimukken 

Søger nye pædagoger grundet barsler og fratrædelser. Sharon vil fra d.1/1-2019 til d.1/4-2019 kun være 

leder i Unimukken og ikke også i Viben, med henblik på at kunne introducere de nyansatte pædagoger. Fra 

d.1/4-2019 vil Sharon igen være leder i begge afdelinger. 

 

Bækken 

Har lige ansat Linette fra d.1/1-2019 i stedet for Line. 

Laver en skolebørnsgruppe i en periode indtil sommer. 

Optaget af at udvikle på kvalitet i pædagogisk læringsmiljø i garderoben. 

Skal til juleforestilling ”Tulle og Skralde” d.11/12 på Sølyst. 

 

Engen 

Hele afdelingen hentede juletræ onsdag til afdelingen. Annette vil i perioden 1.1.19 til 1.4.19 vikariere for 

Sharon i Viben, så hun i perioden både er leder i Viben og Engen. 1.4 vil hun vende tilbage til at være fuld-

tidsleder i Engen. 

Julefest d.13/12. 

 

Stranden 

Skal have ansat ny leder pr.1/3-2019. 

Kører mange ting på tværs i huset for at lære hinanden at kende. Gode til at holde fast i aktiviteter.  

Har hentet juletræ på Engens legeplads 😊😊 

Julefest d.13/12. 
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Viben 

Borgmesteren har været på besøg til forældrerådsmøde i Viben – stor succes.  

 

Administrationen 

Martin vedligeholder Intra ift bestyrelse. Der ligger gamle navne + referater der måske skal arkiveres. 


