
 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2019 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidst 

2. Evt. 

3. Tema: Principper for den gode overgang. Både fra hjem til dagtilbud + fra vuggestue til børnehave + til 

skole 

4. Orientering vedrørende ”sproguge” i forbindelse med sidste mødes tema om at ændre kultur for brug 

af hård tone og ”grimme ord” 

5. Nyt fra Helhedsplanen 

6. Budget orientering 

7. Afdelingerne rundt 

 

Referent: 

Lene Syberg 

 

Til stede: 

Christina, Gadya (Stranden), Camilla (dagplejen), Anni, Naja, Charlotte, Karina, Annelene Unimukken, Bettina, 

Birgitte Skoven, Yazgul. 

 

Referat: 

 

Ad 1: Godkendt 

 

Ad 2: 

 

Ad 3: 

Orientering om at samarbejde med børnehaveklasse er et tema i ny styrket læreplan samt at samarbejdsaftale 

for udsatte børn på område Silkeborgvej udbredes måske til det nye distrikt Vest efter nogle justeringer. 

Ønske fra forældre om at børnene kunne have en ”skoleuge” inden skolestart, så de kender det at være på en 

skole. 

Vi har været inspireret af Ellekærskolens model med førskole ”praktik” et par uger afprøvet af Tovshøj 

dagtilbud i år. Vi arbejder videre med en model efter den nye skolestruktur. 

Vigtigt med forberedelse af børnene til skole. 



 

Væksthuset + Hus 1 afprøver at have konkrete aktiviteter med skolebørnene på tværs af afdelingerne så 

børnene stifter bekendtskab med at være i større gruppe + mere udfordrende aktiviteter tilpasset barnet. 

Praksis i storebørnsgruppe bør være en vekselvirkning mellem struktur og mere og mere at børnene skal klare 

flere sig selv. 

Der afholdes SUS samtale inden skoleindskrivning med forældrene med henblik på hvad skal børnene lære 

inden skolestart. Det er SUS materialet der benyttes til overgang til skole. 

 

Overgangen fra vuggestue til børnehave kan være svær som forælder, det er vigtigt med kommunikation og 

tilstedeværelse for at skabe tillid og tryghed. Det er vigtigt med overgangsmøde mellem vuggestue og 

børnehave medarbejdere og forældre, selvom det er en integreret institution. 

 

Overgang mellem dagpleje og børnehave kan være svær – skiftet mellem det trygge lille miljø til en større 

børnegruppe kan være hård for både børn og forældre, så her skal måske tænkes længere indkøring samt at 

dagplejer besøger børnehaven med børnene. 

 

Vedr. overgang fra hjem til vuggestue/dagpleje, er det givtigt når sundhedsplejersken er med til 

overgangsmøde. Det er dog også et spørgsmål om ressourcer så sundhedsplejersken kan ikke deltage i alle 

overgangsmøder. Godt med en pjece eller andet informationsmateriale til nye forældre i 

dagplejen/vuggestuen. 

 

Der er opfølgningssamtale med forældre efter indkøring, dvs. efter 3 måneder i børnehave eller  dagpleje eller 

vuggestue. 

 

Godt med tilbagemeldinger til forældrene når barnet er ked af det ved aflevering i form af sms eller 

opringning. Forældre er også altid velkomne til at ringe. 

 

Ad 4: 

Sprogugen flyttes til september da medarbejderne så har mere tid til at forberede indsatsen. 

 

Ad 5: 

Forældre uenige i nye skoledistrikter, godt med ny skole. 

Trine Kyed forsøges inviteret til bestyrelsesmøde i august med henblik på helheds i EP huset. 

 



 

Ad 6: 

Vi har stadig et underskud at betale af på, ca 1.5 mill. Derudover har der været justeringer i tildelingsmodel for 

børn med særlige behov, som gør at vi har skullet finde yderligere penge til budget 2019. Dette har vi i 

lederteamet prioriteret at gøre på den måde, at vi reducerer vikarpuljerne i afdelingerne for at fastholde de 

fastansatte medarbejdere. 

Status er her halvvejs på året, at det ser fornuftigt ud, især fordi afdelingerne er fleksible med at tage flere 

vuggestuebørn ind og omstrukturere på stuerne, da der ikke er særlig mange børnehavebørn på ventelisterne. 

 

Ad 7: 

Viben 

Der er ansat ny leder, Kirsten som starter d.16/6.  

Der er slået 2 pædagogstillinger op, den ene er barselsvikar i vuggestuen.  

Om eftermiddagen er der jobrotation på stuerne.  

Viben har stået for det store OL igen i år. 

 

Unimukken 

Har afholdt storebørnsafslutning med rød løber, diplomoverrækkelse og fællesspisning. Stor succes. 

 

Skoven 

Afholder storebørnsafslutning i morgen, holder sommerfest med fællesspisning.  

Der er nu etableret et forældreråd hvor der er udarbejdet sukkerpolitik. 

Så dejligt at Lene H. er tilbage som leder kun for 1 afdeling 

 

Stranden 

Mange nye folk, 3 nye medarbejdere + ny leder, så mange nye rutiner skal indarbejdes, men alt går super godt. 

Storebørnsafslutning på Sølyst. 

 

Engen 

Skal til at se på organisering i afdelingen ud fra flere vuggestuebørn. 

Har været i Haunstrup ZOO i dag, en stor succes. 

Sommerfest d.20/6 med fællesspisning. 

 

 



 

Bækken 

Skal på bondegårdstur i næste uge. 

Storebørnsgruppeafslutning i næste uge. 

Krible krable tema om insekter afsluttet. 

Går ned på 3 stuer igen efter sommerferien. 

Arbejder med praksiseksempler f.eks. fødselsdag – hvad er formål, værdier evaluering. 


