
 
Forældrebestyrelsesmøde den 16. januar 2020 kl. 19-21 i Lund Børnehus. 
 
Tilstede:  
Fraværende: Jonas – Karina – Maria – Anne - Christina 
Referent : Marianne 

 
 
 

Start-   
tidspunkt 

Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

19.00-19.05 5 min. 1 Sidste referat godkendt. Alle 

19.05-19.20 15 min. 2 Da der er et væsentligt mindre forbrug af personaletimer i forbindelse med 
sampasning i ferieperioder med Østbirk, Brædstrup og Nim fastholdes dette. 
Ex. 
2019  

 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Forbrug I alt 

Vug. 8     (100t) 7   (100 t)  6 (100 t) 300 t  

Bh. 7     (67) 6     (34) 7  (67) 168 timer 468 t 

 
 
 
Ex. 2019 i eget hus. 

 Uge29 Uge 30 Uge 31 Forbrug I alt 

Vug. 8    (134 t) 7  (134 t) 6  (134 t) 402 t  

Bh. 7  (100 t) 6  (80 t) 7  (80 t) 260 t 662 t 

 
 
Vuggestuen skal personalemæssigt dækkes fra 7-16 = min. 3 pers. pr. uge 
Bh. skal personalemæssigt dækkes fra 6.15-17 = 2- 3 pers. Pr. uge. 
Her ud over vil der være forbrug i forhold til køkkenpersonale, frokost, rengøring, el og 
vand m.m. 
 

MR/alle 

19.20-19.25 5 min  Bestyrelsesmøder: 26/2 i Børnelunden Alle 



31/3 i Lund Børnehus 
27/5 i Børnelunden 
Forældremøde: 17/6 

19.25-19.40 15 min. 3 Referat fra udvalgsmøde vedr. tilfredshedsundersøgelsen. 
 
 

Phillip, 
Jonas, 
Maria 

19.40-19.45 5 min. 4 Nyt fra huset:  

 Ifm. dagene efter jul den 2. og 3. januar var der 15 tilmeldte børn fra 
børnehaven i Lund Børnehus der ikke mødte frem. Dette svarer til et 
personaleforbrug på 68 timer svarende til ca. 2 personaler der kunne have 
afviklet ferie og afspadsering, og dermed være fraværende på samme tid som 
børnene. Her ud over er der brugt økonomi til frokost. 

 Bestyrelsen vil gerne at der udsendes et særskilt brev til forældrene vedr. 
dette. 

 Dagtilbud Lund går her i foråret i gang med projekt ”Tillid og dokumentation”. Et 
politisk besluttet projekt der omhandler mere kerneopgave – mindre 
bureaukrati. 

 Børnelunden er nu fyldt op, og dermed er der desværre ikke flere pladser til 
rådighed for de kommende børnehavebørn fra Børnelundens vuggestue. 

 Der er lavet et udkast til en faglig standard på personalets arbejde med 
overgange fra hjem/vuggestue-dagpleje/børnehave/skole. Der er i postkassen 
kommet brev med ideer til den gode overgang. Disse skrives ind i standarden. 
Efterfølgende drøftes dette i personalegrupperne. 

 Anna, - personale fra storbørnsgruppen fortæller, at der har været en god 
opstart i storbørnsgruppen der er i WigWam tirsdag og torsdag. 
Sprogligt arbejdes der med ”Legeøen” hvor der er deltagelse af Alice der er 
sprogvejleder. Socialt arbejdes der med samarbejdskasser. Naturvejleder har 
været med storbørnsgruppen i skoven. Børnene skal i samarbejde med skolen 
i en uge arbejde med science, hvor temaet er ”Vand”. Der opleves en meget 
større ro når de store skal henholdsvis afsted og kommer tilbage fra WigWam. 
Der ses her gensynsglæde mellem store og små. Ud over WigWam arbejdes 
der med de store børn på egne grupper og på tværs af huset.   
 

Alle 

19.45-19.55 10 min. 5 Temaer på bestyrelsesmøder frem til juni: 

 Retningslinjer for foto/video 

Alle 



 Valg til frokostordning 

 Indhold på forældremøde i juni 

 Kommunikation, - bestyrelse, forældre og personale. 
 

 

19.55-20.10 15 min. 6 Pædagogiske styrkede læreplaner fra Lilla og Svaler godkendt. Læreplaner der 
omhandler både børn og pædagogers læring. 
Hvordan får vi øget forældreinvolvering iht. Arbejdet med pædagogiske læreplaner? 
 

Alle 

20.10-20.55 40 min. 7 Hvor stor forskellighed kan der være i et dagtilbud?  
Ensartethed versus forskellighed. 
En drøftelse med udgangspunkt i at børnene på de enkelte grupper er forskellige. Når 
vi planlægger og tilrettelægger forløb og aktiviteter tages der udgangspunkt i den 
enkelte børnegruppes interesser og motiver. Ex. er der mange små og nye i 
Børnelunden. Disse små børn har den første tid ikke behov for ture ud af huset, men i 
stedet udforske de nye omgivelser de er blevet en del af og skal have tryghed i. 
Der var ligeledes en drøftelse af hvad en god tur er og indeholder.  
 

Alle 

20.55-21.00  5 min. 8 Evt. Alle 

     

     

     

      

    
 

 

 

 
 


