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Kære forældre 

Hver sommer plejer der at blive afholdt forældremøde for alle institutionerne i Dagtilbuddet Midtby, hvor 

bl.a. formanden for Forældrebestyrelsen afholder en årsberetning. Da forældremødet desværre er aflyst, 

pga. aktuelt stigende antal smittede med COVID-19 i Danmark, har vi i Forældrebestyrelsen valgt at lave 

årsberetningen skriftligt i år. Med årsberetningen ønsker vi at synliggøre vores arbejde, og hvad vi har 

beskæftiget os med dette år. Måske dette kan inspirere andre forældre til også at opstille i 

Forældrebestyrelsen – det håber vi  

 

Starten på dette års bestyrelsesarbejde 

Den nuværende forældrebestyrelse blev konstitueret i juni 2019 med blandt andre Mirna Keric som 

formand og forældrerepræsentant for Langelinie, samt Stine Johansen som næstformand og 

forældrerepræsentant for Skolestien. Hele bestyrelsen er repræsenteret med billeder på Dagtilbuddets nye 

hjemme side:  

https://dagtilbud.horsens.dk/midtby 

Denne nye hjemmeside gik i luften i august 2019, og Forældrebestyrelsen har været involveret i selve 

processen og indholdet af hjemmesiden.  Vi håber, at I synes om hjemmesiden og finder den anvendelig i 

forhold til at finde nyttige oplysninger om jeres institution. Kom gerne med feedback til hjemmesiden. 

Til det første bestyrelsesmøde fik vi afklaret hvilke fokusområder vi ville arbejde med det kommende år. 

Dette ud fra hvad vi som forældre synes er aktuelt i husene. Nedenfor vil vi kort beskrive vores 

fokusområder. 

 

Bedre synliggørelse af Forældrebestyrelsen 

Det er Forældrebestyrelsens eget ønske at gøre sig mere synlige, for at fremme samarbejdet med forældre 

men også at synliggøre hvad vi egentligt laver. Vi har i bestyrelsen italesat et ønske om at gribe 

mulighederne, når de byder sig, og få talt mere med andre forældre og få hørt om deres meninger ved fx 

sociale arrangementer på institutionerne eller bare, når vi afleverer / henter vores børn. Vi har gjort os 

mere synlige i form af billeder af hvert bestyrelsesmedlem på dagtilbuddets nye hjemmeside. Hvert 

bestyrelsesmedlem er også opfordret til at sætte en seddel op med eget billede og kontaktinformation i 

hver deres institution. Der er mere der kan gøres, så kom gerne med forslag til, hvordan 

Forældrebestyrelsen kan gøres mere synlig. 

 

Udarbejdelse af fælles principper gældende for alle husene 

Hvert efterår plejer Forældrebestyrelsen at revidere principperne for dagtilbuddets arbejde og i år har alle 

principperne fået den helt store revidering og flere principper er kommet til. Vi har brainstormet og 

nedskrevet principperne i samarbejdet med personale.  Der er udarbejdet 8 principper og alle principperne 
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kan læses på vores hjemmeside. Læs dem gerne igennem ved lejlighed og meld meget gerne tilbage til 

bestyrelsen, hvis I tænker at noget skal tilføjes / forbedres eller hvis noget mangler / er tvetydigt. 

Principperne bliver igen revideret til efteråret 2020.  

 

Formidling af skriftlig information fra Dagtilbud til forældre og etablering af informationstavle for 

forældre til forældre  

Forældrebestyrelsen synes, at information På Daycare fungerer godt, men på institutionerne oplever vi som 

forældre, at der står informationer ”alle steder” og det kan være svært at overskue det. Vi har derfor 

indkøbt informationstavler, som kan inddeles i forskellige kategorier, hvor der bl.a. også er en tavle hvor 

forældre kan henvende sig til andre forældre med opslag om f.eks. kommunale tilbud til børn. 

Bestyrelsesmedlemmerne er sammen med personalet ansvarlige for at udskifte for gamle opslag og holde 

tavlerne ajour førte. Reglerne for hvordan forældretavlen må anvendes, fremgår af ”principper for opslag i 

husene”, som findes på hjemmesiden. Tavlerne er indkøbt men ikke sat op endnu pga. COVID-19. Så derfor 

har vi endnu ikke opnået nogle erfaringer med tavlerne.  

 

Etablering af en havedag/arbejdsdag for forældre og børn i hvert hus 

Forældrebestyrelsen er enige om, at alle husene i Dagtilbuddet trænger til en opfriskning, og at vi som 

forældre her kan gøre en forskel. Ideen er en eftermiddag, hvor forældre og børn mødes i institutionen og 

giver en hjælpende hånd til nogle gøremål, som pædagogerne sætter i værk. For eksempel kunne dette 

være oprydning, sortering af legetøj, at male hinkelege på legepladsen, at dekorere legehus / en isbod m.m. 

Langelinie fik afholdt en havedag i september 2019, med stor succes og stor opbakning fra forældre og 

børn, og flotte resultater er blevet opnået. Tak for det kære forældre   De andre huse skulle have haft en 

havedag i foråret 2020, men dette har desværre ikke været muligt pga. COVID-19. Forældrebestyrelsen vil 

forsøge at iværksætte en have dag, så snart det er muligt igen.  

 

Etablering af en Stay-and-play dag i hvert hus 

Vi er blevet inspireret fra andre forældrebestyrelser til at etablere en stay-and-play dag. De andre 

forældrebestyrelser har haft så stor succes med dette. Ideen er at invitere forældre til eftermiddagskaffe og 

hygge, hvor børnene selv kan vise deres forældre, hvad de har lært og lavet ud fra et emne fra 

læreplanstemaerne.  De første stay-and-play dage skulle være afholdt i foråret 2020, men igen har det 

heller ikke dette været muligt pga. COVID-19. Vi arbejder videre med ideen til næste år. 

 

Medlemskab af Horsens Forældreorganisation (HFO) 

Formanden blev i efteråret 2019 kontaktet af initiativtager Jonas Jørgensen, som ønskede at stifte en 

forældreorganisation i Horsens som en del af Forældrenes Landsorganisation (FOLA). Dette har vi bakket op 
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om. Formanden Mirna, og næstformand Stine er blevet medstifter af HFO. Det er til et bestyrelsesmøde 

blevet stemt om, om Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Midtby ønskede medlemskab i organisationen, og her 

var der fuld opbakning til medlemskabet. HFO ønsker at varetage forældrebestyrelsernes interesser og 

inputs indenfor børneområdet for hele Horsens Kommune overfor beslutningstagerne i byrådet. HFO skal 

altså agere som forældrenes talerør i principielle sager der vedrører dagtilbuddene. Alle forældre er 

velkomne til at blive medlem af Facebook gruppen: Horsens forældreorganisation – HFO. Her kan I følge 

med i organisationen, deltage i debatterne og holde jer opdateret. HFO Skulle have afholdt en 

generalforsamling i marts 2020, men dette er udskudt på ubestemt tid, igen pga. COVID-19. Indtil videre 

består organisationen af den stiftende bestyrelse. Overvejer du, som forældre at blive bestyrelsesmedlem i 

HFO eller blot at høre mere om HFO, tag endeligt kontakt til organisationen på Facebook, eller til 

Dagtilbuddets forældrebestyrelse. 

 

Under COVID-19 pandemien 

Under nedlukningen af Danmark har Forældrebestyrelsen ikke afholdt møder pga. forsamlingsforbuddet. 

Bestyrelsesarbejdet blev sat i bero. Selv om vi fysisk ikke har været samlet, har vi telefonisk været i dialog 

med ledelsen under nedlukningsperioden i forhold nødpasning og genåbningen af alle institutioner igen. Vi 

har et indtryk af, at tingene er blevet løst på en god måde som både har givet tryghed for børn og forældre. 

Vi vil i Forældrebestyrelsen gerne takke varmt for forældrenes forståelse, samarbejde og positive 

indstillinger til de restriktioner, der har været i den sidste tid.  

 

Forældrebestyrelsens øvrige arbejde og aktiviteter 

Udover disse ovennævnte fokusområder, bliver Forældrebestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde orienteret 

om dagtilbuddets budget, hvor bestyrelsen kan gøre indsigelse. Vi drøfter og evaluerer løbende 

læreplansforløbende samt gennemgår og bearbejder den årlige forældretilfredshedsundersøgelse.   

Forældrebestyrelsen behandler også forældrehenvendelser. For at nævne nogle, har der i år været en 

henvendelse omkring principperne for mad- og måltidspolitikken i dagtilbuddet. Denne henvendelse har 

ført til en revidering af dette princip. En anden forældrehenvendelse, har omhandlet børnenes eget 

medbragte legetøj i institutionerne, hvor forældrene har oplevet det positivt, at børn ikke længere må have 

eget legetøj med i institutionerne. Dette må de stadig ikke pga. COVID-19 restriktioner, og vi vil i 

bestyrelsen overveje, om dette også skal gælde, når restriktionerne ophører.  

Forældrebestyrelsen tager gerne imod forældrehenvendelser, så hermed en opfordring til alle forældre om 

at henvende jer til bestyrelsen, med både stort og småt. 

Forældrebestyrelsen har igennem det sidste år også deltaget i følgende arrangementer: 

- Det kommunale Kursus for nye forældrebestyrelsesmedlemmer, hvor nye medlemmer får indblik i, hvad 

bestyrelsesarbejde går ud på. 
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- Folkeskoledagen, som var et stort arrangement hvor Horsens kommunes borgmester og direktør for 

Uddannelse og arbejdsmarked inviterede til en spændende konference, der handlede om fremtidens 

folkeskole, og om hvordan vi skaber et skolevæsen, der er gearet til fremtidens krav. 

- Ansættelse af ny assisterende leder, hvor formand deltog i ansættelsessamtalerne.  

- Institutionsforum hvor formålet er en fremadrettet dialog mellem medlemmerne af Børne- og 

Uddannelsesudvalget og formændene og næstformændene for forældrebestyrelserne. Dialogen bygger på 

målet om at fastholde og udvikle et højkvalitets dagtilbud til vores børn i kommunen inden for de 

økonomiske rammer samt at inspirere og dele viden. Aktuelle emner, som f.eks. minimumsnormeringer er 

blevet drøftet her. 

- Fælles dialogforum hvor formålet er en fremadrettet dialog mellem forældrebestyrelser på 

dagtilbudsområdet, skolebestyrelser og Børne- og Uddannelsesudvalget. Temaet i år har handlet om den 

nye strategi for inkluderende læringsmiljøer. 

- Nytårskur hvor Horsens Byråd og borgmesteren inviterer og gør status over året, der er gået og ser frem 

mod det nye år. Det er en festlig begivenhed, hvor der er mulighed for at netværke med andre bestyrelser 

og samarbejdspartnere. 

 

Forældrebestyrelsen håber, at denne årsberetning har givet jer et større indblik i vores arbejde og vi ser 

meget frem til at byde nye medlemmer velkommen. 

 

Med varme hilsner på vegne af Forældrebestyrelsen  

 

Mirna Keric 

Formand 

 

 


