
Forældrebestyrelsesmøde den 26. februar 2020 kl. 19-21 i Børnelunden 
 
Tilstede: Philip, Maria, Christina, Maria, Olav, Anne K, Anna, Marianne og Lisbeth 
Fraværende: Jonas, Anne J og Ann 
Ordstyrer: Philip 
Referent: Lisbeth 

 
Start-   
tidspunkt 

Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

     

19.00-19.05 5 min. 1 Godkendelse af sidste referat Alle 

   Godkendt  

19.05-19.15 10 2 Økonomi  

REFERAT: Fra 2018 til 2019 tog vi et underskud på ca 300.000 med. Underskuddet for 2019 blev 1.100.000. Der er 
sammen med dagtilbudschefen lagt en plan for at indhente dette underskud, det meste i 2020. Men der kan 
selvfølgelig ske uforudsete ting, så vi alligevel ikke når det. Der reduceres en del på vikarbudgettet, nogle indkøb 
undlader vi at lave, hvor vi kan. Rettidig omhu, men grupperne får stadig et budget til at købe legetøj. 
Ledelsen orienterer på alle personalemøder om status på budget, så personalet også kan følge med i det. 
Underskuddet skyldes langt han ad vejen etablering af ny børnehave, samt flere vuggestuepladser, uansøgt afsked, 
langtidssygdom, midler til sårbare børn. Dvs pengene er brugt på løn. 

 

19.15-19.45 30 min. 3 Bygholm Bakker. Bilag vedhæftet. Alle 

REFERAT: Der har været afholdt første brugermøde med bygherre, hvor der blev foretaget mindre justeringer. Der er 
lagt op til en naturprofil, det ligger naturskønt, og da legepladsen ikke er voldsomt stor, skal vi også bruge 
omgivelserne som legeplads. Der bliver plads til 180 børn: 60 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn. Der er mulighed 
for at udvide yderligere. Maden skal stadig laves i produktionskøkkenet i Lund Børnehus, så der er anretter køkken i 
Bygholm Bakker, men evt med mulighed for bageri derude, for at aflaste produktionskøkkenet. 

 

19.45-19.55 10 min. 4 Retningslinjer for foto og video. Bilag vedhæftet. Alle 

REFERAT: Horsens Kommune anbefaler at bestyrelsen inddrages i at lave retningslinjer for anvendelse af foto og 
videooptagelser. Bestyrelsen ønsker ikke at lave restriktioner, så det besluttes, at personalet til opstartssamtalerne 
gøres opmærksom på, hvordan retningslinjerne er for foto og video til forældre og bedsteforældre arrangementer. Det 
handler om god etik og omtanke mht hvordan billederne anvendes. 

 

19.55-20.10 15min. 5 Nyt fra huset 

 Tillid og dokumentation: Personalet i Lund Børnehus har lavet lister over 
al den dokumentation der arbejdes med. Af dette udspringer 3 områder 

Alle 



som vi vil arbejde videre med i begge huse. Det er det månedlige 
nyhedsbrev til forældre – skal dette være anderledes? Handleplaner på 
sårbare børn og familier – udarbejdelse og en samlet digital løsning. 
Tekst og billeddokumentation på DayCare – en fælles aftale? 

 Personale Lund børnehus: Jonas (pædagogisk assistent på Rød har 
opsagt sin stilling, i stedet har vi ansat William frem til 1/6 hvor der 
kommer en pædagogstuderende. 

 Personale i Børnelunden: Sara (pædagogmedhjælper på Musvitter) 
opstarter sin rejse rundt i verden. Vi har i stedet ansat Louise frem til 1/6 
hvor vi får en pædagogstuderende. 

 Personalet har pædagogisk lørdag hvor temaet er data og evaluering. 
Et område vi fortsat skal øve os på. Underviser denne dag er Karsten 
Düring fra TEFL . 

REFERAT: Ingen bemærkninger.  

20.10-20.25 15 min. 6 Tilpasning i Dagplejen Marianne  

REFERAT: Der er meget jura, der skal overholdes, for at lave en ordentlig proces, der har således været et tæt 
samarbejde med HR i processen Dagplejen skal tilpasses med 3 stillinger pga faldende efterspørgsel. En dagplejer 
har valgt at gå på efterløn, så to dagplejere opsiges. 
Vi har dog på det sidste oplevet, at ventelisten er blevet større. I øjeblikket bruges dagplejen som buffer pga 
manglende vuggestuepladser. Vi kan håbe, at mange vælger at blive i dagplejen, og i så fald kan opsigelser trækkes 
tilbage.  
Der er generel faldende efterspørgsel på dagplejen i Horsens Kommune, dette er også sket i takt med, at 
vuggestuekapaciteten er udbygget meget de sidste 10 år. 

 

20.25-20.40 15 min. 7 1000 dage – projekt med Sundhedsplejen – hvor er vi? Lisbeth - alle 

REFERAT: Projekt ”1000 dage” har vi i Lund valgt at kalde det i daglig tale. Det er betegnelsen for et projekt, som 
sundhedsplejen og dagtilbud i Horsens Kommune er i gang med. Det startede i august 2019, og fortsætter til 
slutningen af 2021, derefter gøres det efter al sandsynlighed til at fast indsats. Navnet kommer af viden om, at de 
første 1000 dage i et barns liv er de vigtigste. Derfor handler projektet om tidlig indsats hos børn og familier, hvor der 
kan være bekymring for trivsel og udvikling. Indsatserne skal foregå i et tæt samarbejde mellem hjem, 
sundhedsplejerske og dagtilbud. Familierne vil få flere besøg af sundhedsplejersken, og de vil også kunne være en 
del af overgangen fra hjem til dagtilbud. Vi har haft det første møde sammen med sundhedsplejerskerne i Lund, og er 
i gang med at beskrive, hvordan vi ønsker samarbejdet skal foregå her. 

 

20.40-20.55 15 min. 8 Forslag til indhold på forældremøde i juni: Et kort oplæg fra konsulent fra TEFL 
omkring børns fællesskaber. Herefter stande fra de enkelte grupper der viser 
hvordan der arbejdes med børns fællesskaber og relationer. 

Alle 



REFERAT: Ud fra fokuspunkterne fra Tilfredshedsundersøgelsen har ledelsen talt om at gøre det til temaet på 
forældremødet. Vi vil gerne invitere en konsulent fra TEFL, som holder oplæg om relationer, fællesskab og konflikter. 
Derudover vil vi lave ”stande” fra personalet, som sidste år, hvor de viser og fortæller om hvordan de arbejder med det 
i hverdagen. Der er mulighed for at supplere med små forældremøder på stuerne til efteråret, da der sidste år blev 
efterspurgt kun at være samme med sin egen stue. Bestyrelsen godkender forslaget. 

 

20.55-21.00 5 min. 9 Evt: Parkering i Børnelunden.  
 

Alle 

REFERAT:  
Parkering: Parkeringsforholdene i Børnelunden er mangelfulde. Der vil blive malet striber på parkeringspladsen 
senere på foråret, så det kan skabe lidt flere pladser. Vi har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen, da mange 
både personale og forældre holder i græsrabatterne, og de bliver ødelagt af det. Derudover opfordres primært 
personalet til at parkere på Toftevej og Silkeborgvej. 
 
Nyhedsbrev: På sidste møde blev der talt om at lave en nyhedsbrev fra bestyrelsen. Det vil være en god ide at lave 
det inden det store forældremøde. Det laves på mødet 31. marts, og sendes ud efter påske. 

 

 


