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Mandag den 11. november 2019 kl. 17.00 – 19.30. Mødet blev afholdt i Legehuset. 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Formand: Louise Videler Kronborg. Næstformand: Malene Nielsen 
Mikkel Gejl, Betina B. Hansen, Mette Ølgaard 
Suppleanter: 
Michelle Bryde Nielsen, Carina Sørensen, Henrik Langager, Maria Kjær, Pernille Hasselflug 
Personalemedlemmer:  
Marianne Dam, Dorte Rosenlund 
Dagtilbudsleder: Anni Jacobsen 
Sekretær: Assisterende leder Berit Byriel og Ditte Marie Riget 
 

Punkt  

1.  Velkomst ved formand Louise Videler 
 

2.  Gennemgang af de overordnede resultater fra forældretilfredsundersøgelsen: 
232 forældre har besvaret undersøgelsen, og deres svar fortæller, at 93 % er tilfredse eller meget tilfredse med 
dagtilbuddet. 4% er hverken eller. 2% er utilfredse og 1% er meget utilfreds. I forhold til sidste undersøgelse i 2017, 
er den samlede tilfredshed steget med 2 %.  
Det Dagtilbuddet vurderes højest på, er åbningstiden, personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og 
glad, frokostmåltidet, personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer, og personalets indsats for at 
understøtte dit barns sproglig udvikling. Det I scorer os lavest på er: De fysiske rammer indendørs, indeklima, 
rengøringsstandarden, placering af lukkedage og personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. 
Fremadrettet vil ledelsen, sammen med personalet, dykke ned i kommentarerne for de enkelte huse, og vi 
efterfølgende sendes et brev ud til jer forældre omkring undersøgelsens resultater for de enkelte huse med en 
beskrivelse af, hvilke handlinger undersøgelsen peger på. 
Vi har en svarprocent på 81%, hvilket er meget fint, så tak for det. Den samlede rapport vil blive offentliggjort på 
vores nye hjemmeside: http://dagtilbud.horsens.dk/stensballe 

 

3.  Oplæg ved Malene Brixhuss. - Vedr. kost og dens betydning for børnene. 
Oplægget skal inspirerer bestyrelsen ift. Fremtidige ”anbefalinger” ift. Børnefødselsdage 
Malene, som har barn i Triton og bl.a. er certificeret kostvejleder, gav et meget inspirerende, men også faktuelt 
skræmmende oplæg. Hvert 3. barn i vores generation bliver overvægtig, og 21% stigning i fedme for børn pr år! 
Nogle af årsagerne er inaktivitet, stress og dårlig ernæring. Vejen frem er, ifølge Malene, ikke at blive fanatisk, men 
at vi som voksne tager et ansvar- fx ernæringsmæssigt for vores børn. ”Der findes ikke mange usunde fødevarer, 
men usunde mængder”! Oplægget gav god diskussion i bestyrelsen og nyttig viden til de fremtidige regler i forhold 
til børnefødselsdage, traditioner mm, som bestyrelsen vil udarbejde. Tak til Malene. 
 

4.  Referat fra Institutionsforum v Malene. 
Malene Nielsen fortalte om et spændende møde, hvor nogle af overskrifterne var: 

o Præsentation af budget fra byrådet, og en prioritering af flere penge til dagtilbudsområdet.  
o Øget fokus på barselsgrupper. 
o 470 nye vuggestuepladser er blevet oprettet i Horsens siden 2015  
o Flere og flere børn får diagnoser, fx 52% stigning i autisme, 80% stigning ADHD 
o Flere underretninger  
o 8% stigning i anbringelser på landsplan.  
o Dialog omkring samarbejde på tværs af institutioner. 
o Ny lokal forældreorganisation er blevet oprettet i Horsens Kommune 

 

http://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
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5.  Kort fra husene 
Berit: Armilla, og Solsikken.  
Dorte: Triton.  
Marianne: Væksthuset.  
Ditte:  
Dagplejen 

o Vi holdte i september forældremorgenkaffe i alle legestuegrupperne, - det var en succes med god 
opbakning fra forældrene. 

o Dagplejeren benytter flittigt ”hallen”, besøger Nørrevang og laver spændende projekter på tværs af 
generationer, - senest har de sammen lavet et livstræ med små og store hænder. 

o Dagplejerne kører netop nu et forløb med Bente, der er sprogvejleder. De møder ind i legehusets 
motorikrum i deres legestuegrupper, og har sproglegegruppe, hvor de bliver præsenteret for nye lege og 
aktiviteter der bl.a. er med til at understøtte den sproglige udvikling. 

o 1.10.2019 gik Lillian fra på efterløn og Jette har overtaget funktionen som dispositionsdagplejer. Vi 
oplever, at det fungerer rigtig godt, at det er en og samme person, der har funktionerne med koordinering 
af gæstepleje, morgentelefon og dispositionspleje 

o I december og januar kører Anni og Ditte tilsyn hos de enkelte dagplejer, hvor vi sikrer os, at det 
pædagogiske arbejde er af god kvalitet, og også at sikkerheden i de enkelte hjem er i orden. 

Legehuset: 
o I legehuset arbejder alle fire teams nu med individuelle læringsmål: 
o For bamserne handler det om at indrette stuen, så der er forskellige legezoner, der kan tilbyde forskellige 

læringsmiljøer til de forskellige behov børnene har i gruppen.  
o For Kyllingerne er det selvhjulpenhed og personlig mestring. 
o Ællingerne er forsat optaget af legen og at få skabt nogle gode legerelationer mellem børnene og udvikle 

gode legekompetencer.  
o Bierne stiller skarpt på deres samlingsstund, for at sikre at den er god, sjov og lærerig for alle børn. 
o I legehuset er der hver uge en fællesudflugt for de 4 grupper, og hver fredag er der fælles morgensang. 
o Legehuset har nu for anden gang en 1. års pædagogstuderende, hvilket giver gode energi og inspiration til 

personalet. 
Solsikken: 

o Hos Kløverblomsterne er de optaget af børnefællesskaber, og hvordan børnene kan deltager i 
fællesskabet. Hvem er fx gode til at åbne op for nye lege, - er der nogen, der bliver afvist, - er det ok? 
Fokuspunkterne er empati og børnenes sociale udvikling. 

o Hos Tidslerne arbejder de med de små børnefællesskaber, hvor der er en voksen til at guide tæt på. De 
har også lige haft projekt med de største børn omkring historiefortælling hvor de udvider fortællingen 
med at bygge den op i div. materialer. Efterfølgende har de inddrage resten af børnegruppen til fælles leg 
med projektresultatet. 

o Hos Mælkebøtterne arbejder de med legekultur, og har her fokus på at følge børnenes initiativer, og 
hvordan børnene kan inddrages i at blive gode legekammerater. 

Armilla: 
o Arbejder pt med fælleslege på Blå, hvor børnene medbringer noget bestemt legetøj hjemmefra, som 

bliver sat i spil i grupper, for at udvikle deres legerepertoire og legerelationer. Det har fx været dyr til 
zoologisk have, dyrehospital. Personalet hjælper med ord, sætninger og øvelser i turtagning. 

o På Gul er de optaget af de forskellige læringsrum, som børnene bevæger sig rundt i, med særlig 
opmærksomhed på mellemrummene, som der er rigtig mange af over en dag. Her sker der meget læring, 
fx vente på tur (behovsudsættelse), der stilles krav til selvhjulpethed osv. Desuden arbejder gruppen med 
aktive eventyrfortællinger, hvor børnene bliver aktivt medinddraget i fortællingen fx via bestemte 
handlinger eller sprogligt/kreativt 

o Grøn gruppe arbejder pt med vandtema. Hvad er vand, hvad bruger vi vand til? De undersøger og 
eksperimenterer, sætter ord på og har også lavet akvarium. De har desuden fokus på de forskellige 
læringsrum og de daglige rutiner, hvor børnene øver sig. 

Triton: 
o Mandagsgrupper på tværs af stuerne i aldersopdelte grupper. Samling i fællesrummet. 
o Høsttema og FN uge på tværs i huset. Rigtig gode temaer og projekter. FN uge var en ”erstatning” for 

fælles FN dag mellem skole og dagtilbud i år. Skolen udtænker nyt arrangement næste år. 
o Pingvinerne arbejder med at finde hinanden i børnefællesskabet, og er ved at finde sammen i gode 

fællesskaber. Gruppen har også fokus på kroppen, og hvordan vi fx er i garderoben 
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o Hvalrosserne arbejder med dannelse. Hvem er jeg? Værdier – hvordan taler vi til hinanden – hvordan 
anerkender vi hinanden?  Arbejder også med små faktakort om børnene navn, alder, adresse mm. 

o På Delfinstuen er der fokus på legen, og at følge børnenes spor for at understøtte og udbygge den i 
fællesskab 

o Skildpaddestuen arbejder ligeledes med legen, og at følge børnenes spor. Hvor kan legen bedst leges? 
Hvad kan vi som samlet gruppe, der spænder fra 3-6 år? Stor succes med bevægelse/motorik i skolens hal. 
Mail fra Ella, som er i Afrika, giver gode dialoger børnene imellem. 

Væksthuset 
o Arrangerer cykelture, herunder understøtte at børnene får en cykelidentitet 
o Arbejder kontinuerligt med Nussa, legegruppe for de yngste, Hit med lyden, sproggruppe og Fri for 

mobberi 
o Samarbejder med plejehjemmet, hvor de mødes ca. en gang om måneden til fælles aktiviteter 
o I den kommende tid vil personalet have fokus på de fysiske indendørs rammer, og efter børnenes ønsker 

få udviklet møbler, der kan skabe små rum i rummet. Dette skal ske i samarbejde med ungdomsskolen. 
 

6.  Øvrige korte meddelelser 
o GRUS samtaler med alle teams i dagtilbuddet her over efteråret og vinteren. GRUS står for gruppe-

udviklings-samtale, og tager udgangspunkt i personalets trivsel, deres forventninger til hinanden og 
samarbejdet omkring børnene, og gensidig forventninger medarbejder og ledelse imellem. En vigtig kilde 
for os i ledelsen til at vide, hvordan vi kan understøtte teamet bedst muligt. 

o På torsdag d. 14.11 er der informationsmøde på skolen for kommende skolestartere. 
o Personalemøde for ca. en måned siden handlede om leg via et oplæg fra legeforsker Helle Skovbjerg. 
o På husmøderne her i november, er der bl.a. blevet evalueret på traditioner. Hvilke traditioner har vi? For 

hvis skyld? 
o Ny indsats med et tættere samarbejde mellem dagplejen, vuggestuen og sundhedsplejersken. I tilknytning 

til indsatsen skal en pædagog fra vuggestuen på en uddannelse hvor fokus er på forebyggelse og 
samarbejdet på tværs. 

o Anni har haft møde med distriktsrådgiver Mette Plougmann og Mads Vincinti, som er afdelingsleder af 
modtagelsen for familie og forebyggelse. Et samarbejdsmøde som er planlagt i alle distrikter. Formålet er 
at få kendskab til hinandens områder og vilkår, samt opkvalificere samarbejdet. 

o Forsøg i familierådgivning med forældrekurser, - et 14 lektions tilbud til forældre, som har barn i 
udfordringer, hvor indholdet er konkrete redskaber og øvelser til forældre. Virkelige gode 
tilbagemeldinger fra forældre, - vi håber på det kan fortsætte. 

 

7.  Evaluering/opsamling af hovedpointerne fra folkeskolernes dag 
Enighed om, at det var en rigtig god dag, - meget veltilrettelagt. Meget spændt på, hvordan den data, der blev 
bidraget med og indsamlet som afslutning på dagen, fører til. Dialog om, at der måske skulle have været mere 
fokus på overgangen mellem børnehaven og skolen for at alle følte, vi havde en berettigelse og et formål med 
dagen. 
 

8.  Evt.  
Referatet bliver uploadet både på DayCare og den nye hjemmeside: http://dagtilbud.horsens.dk/stensballe 
 

        
  

http://dagtilbud.horsens.dk/stensballe

