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Dagsorden 
 
1. Referat fra sidst 

2. Evt. 

3. Nyt fra Helhedsplan 

4. Tema: Evaluering af læreplanerne. Medarbejderrepræsentanterne forbereder et lille oplæg fra hver afd. 

5. Orientering om effektiviseringer og strategi for tidlig og forebyggende indsats, forventes vedtaget af by-

rådet inden sommer 

6. Nyt fra afdelingerne 

 
Til stede 
 

Lene 

Katrine 

Sharon 

Zeineb 

Gitte 

Yazgül 

Mary 

Marianne 

Rita 

Johnni 

Anne Marie 

Karen 

 

Referat 

1.  

Referat godkendt. 

 

2. Evt.  

− Bente Marte Meo er ansat 

− Berit ansat som områdechef 

− OBS på Ramadan, komme gå tider, kost 

 

3. 

Der er kommet bump op ved Idrætsbørnehuset – virker ikke helt, der bliver kørt meget stærkt. 
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Nyt byggeri klar i foråret 2016 – Gellerup dagtilbud er genhuset. 

Fører til debat om hvad der er vigtigt når forældre vælger institution, bygninger, faglighed, imødekommen-

hed har betydning. Det kan blive et problem med p. pladser. 

 

4. 

Unimukken 

Evalueret på p. møde – senest matematikkens sprog. Der planlægges at alle 6 temaer kommer ind i temaet. 

Forældrene har lagt mærke til, at det er det tema børnene er optagede af når de kommer hjem. Næste 

tema er leg – med samme planlægning med læreplanstemaerne som grundlag, lærende processer med 

børn og voksne i dialog og øjenhøjde. Temaet kører i 3 mdr. Start med kickstart med workshops med for-

slag til aktiviteter i temaet. Planlagt af 3 voksne. 

 

Idrætsbørnehuset 

Dialogisk læsning har en effekt. 

Debat om sprogscreeningsresultater hvor vi ikke har resultater der ligger over kommunens gennemsnit. 

Vigtigt sikre tilbagemelding om, at både forældre og medarbejdere mærker en progression ved børnene. 

 

Viben 

Natur er omdrejningspunktet for de andre 5 læreplanstemaer. Læreplanstemaer tages op på p. møder. 

 

Dagplejen 

Tulle og skralde projekt – som består af en papegøje og en kat (dukker☺) – fokuseret på sprog. Marte Meo 

forløb med Thea Thyrre ifm børns sociale og personlige kompetencer. 

Struktur på legestuen ifm at være tilgængelig for børnene, bruger også salen til motorik og sang/drama når 

de er i legestue. 

 

Kloden 

Evalueringspraksis er at tale sammen om de tegn vi ser, har gjort indtryk på børnene. 

Ved opstart af børnehavegruppe udarbejdede medarbejderne et værdigrundlag med læreplanstemaer ind-

opereret.  

Lige nu arbejder med sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling via leg. Der arbejdes i mindre grupper 

hvor børnene er delt op på tværs af stuer. Overgange er der fokus på. Der er aktiviteter med natur, moto-
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rik, musik og dialogisk læsning. De voksne går ind og inspirerer og sætter gang i lege og skaber 

relationer børn imellem – der ses tegn på at børn selv tager initiativ nu. 

 

Mælkevejen 

Der arbejdes på at blive bedre til at evaluere konkret på temaerne – det seneste år har der været særligt 

fokus på Natur men selvfølgelig også de andre.  

Evt. regeringsmidler til vuggestuen. 

 

5. 

Se bilag 

 

6. 

Mælkevejen: Plaget af Lus ved de samme børn hele tiden. Har været på fælles tur med forældrene til ZOO. 

Forslag om ny rinde hvor alle medarbejdere er på besøg i afd. 


