
 

 

 

TEMAMØDE – OVERGANG TIL SKOLE –  
SOLSTRÅLEN OG DAGPLEJEN 

Dato: 22. oktober 2019 

Tid: 18.00 – 20.00 

Sted: Solstrålen, Hatting 

Afbud: Rikke, Katrine A, Dorthe 

Gæster: Dorte Monberg 

Tilstede: Lea, Lone, Gitte, Joan, Christina, Malene, Katrine S., Rasmus og Nicolai (referent) 

 

Referat 

Emne Type Hvem Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse Joan Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendelse Joan Godkendt 

3. Tema del 1 - Overgange (til 

dagpleje/vuggestue til 

børnehave - til skole (rød 

tråd) 

- Nuværende principper 

- Nuværende tidslinier 

- Hold dannelse – kæmper 

- Hold dannelse – skole 

- Førskole 

- Erfaringer 

 

Debat 

 

Joan 

 

 

Bestyrelsen drøftede brug af kæmpegrupper i 

forhold til integration på stuerne. Muligheder 

i de nye lokaler. Aftaler med skolen om 

gruppedannelse. Førskole tidspunkt – 

opgavedeling med skolen.  

Der er både gode og dårlige erfaringer fra de 

tidligere år. Det vigtigste er at bygge på de 

gode erfaringer. 

Dialog om sammenknytning mellem 

vuggestuegrupper og børnehavegrupper. 

Muligheder i de nye lokaler evt. med 

tilknytning af faste dagplejere. 

I ydertimerne fortsat fælles grupper/samling. 

Fortsat adgang til stuerne, når man møder 

ind. 

Der skal naturligvis også være plads til børn, 

der kommer udefra. 

 

4. Tema del 2 - Fremtidig 

overgang til skole 

 

- maj VS august 

- Aftale med skole 20/21 

- Uklarheder der skal 

afdækkes 

Beslutnings-

process -

opstart 

Joan Behov for en klar forventningsafstemning i 

forhold til skolen. I forhold til holddannelse, 

mål for førskoleperioden og brug af 

personaleressourcer. Forud for beslutning, 

skal vi kende til aftalen med skolen. 

 



 

2 

 

 

- Nedsættelse af 

vurderings udvalg 

- Deadline for beslutning 

 

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe vedr. 

rødtråd bestående af Malene og Nicolai der 

udformer et oplæg til bestyrelsesmødet i 

januar måned. Inkl. dataindsamling af fakta 

for de seneste par år og beskrivelse af 

mulige scenarier.  

5. Organisering i det nye hus 

 

Oplæg Joan Det nye byggeri forventes klar før 

sommerferien. Herefter skal der renoveres i 

de nuværende lokaler. Det er en målsætning, 

at børnene bliver i de eksisterende grupper 

(undtaget evt. dannelse af kæmpegrupper). 

Medarbejderne inddrages i processen med, 

hvordan huset udnyttes bedst. 

6. Nedsættelse af 

kommunikationsprincip 

udvalg 

 

Debat/ 

beslutning 

Rasmus Der blev nedsat et udvalg, der laver et oplæg 

til principper og kommunikationsplan. 

Rasmus, Katrine S og Lea meldte sig til 

gruppen. 

7. Træffetider 

- Har vi eller er der brug for 

faste træffetider? 

Beslutning Nicolai Der blev efterlyst, at ledelsen melder ud, 

hvornår og hvordan de bedst træffes – især i 

forhold til personlige henvendelser. 

8. Evt. 

 

Debat Alle Mødet i januar flyttes til 14. januar fra 18-20 

af hensyn til 

forældretilfredshedsundersøgelsen 

Forældremødet i juni flyttes til 3. juni fra kl. 

19-21:30 

Vuggestuenormeringen hæves til 30 børn (fra 

28) pr. 1. december 2019 

Fotos på hjemmesiden og DayCare blev kort 

vendt.  

    


