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Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde 
 Tirsdag d. 26. november fra kl.17.00 - 19.00 

Skolestien 1, 1. sal, 8700 Horsens 
 

Til stede: Afbud Daniella 
 Emne Form Hvem Referat Bilag 

 Velkomst  
 

 Dorthe  Karin   

1. Nyt fra Formanden 
1. Orientering vedr. Institutionsforum  
2. Kort orientering om HFO (Horsens 

Forældre Organisation) og 
medlemskab af FOLA  
 

Kort orientering  Mirna  1.Institutionsforum omhandlede 
skolebørn og overgang fra 
daginstitution til skole 
Forsker Mette Lindegaard fra 
Public velfærd: fortalte om børns 
udfordringer i deres skoletid. Der 
er flere børn med udfordringer/ 
diagnoser. 
Debat omkring hvordan der kunne 
sættes ind med den rette hjælp. 
2. Horsens forældre organisation 
HFO blev stiftet sidst i oktober 
måned 2019. 
Stine og Mirna sidder i 
bestyrelsen. 
Forældrebestyrelsen skal vedtage 
om Dagtilbud Midtby skal være 
medlem. 
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Enstemmigt vedtaget at Dagtilbud 
Midtby fremover skal være 
medlem af HFO. 
Forslag om, at HFO fremadrettet 
er et fast punkt på Dagsordenen 
til forældrebestyrelsesmøder 

  Referat:  
-   

2. 3. Budget 2019  
4. Budget 2020 
5. Gæsteplacering  
6. Feriepasning i lukkeugerne i de 

integrerede huse – afhængigt af 
tilmeldinger og belastningsgrader – 
herunder muligheden for 
hovedrengøring mm. i lukkeperioderne  

 
 

  

Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorthe  Gæsteplacering 
bilag vedlagt  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat: 
 
4.- 5. Budget 2019 underskud på 300.000 kr. som tages med over i budget 2020 
Budget 2020 forventer at overholde budgettet, dog med samme udfald som 2019 
 
6. Dagplejebørn kan fremover vælge mellem at blive gæsteplaceret i dagplejen eller 
vuggestuen Miniflint.  
 
7. Feriepasningen foregår på skift i husene fremover, grundet muligheden for 
hovedrengøring, i de andre huse, i disse uger. 
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3. Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 Gennemgang af besvarelsen 

 De faglige fokusområder  

 Forældrebestyrelsens fokusområder  

 Tilbagemeldinger fra Kildegade Skole 
 
 

Orientering 
Dialog 

Dorthe   

  
 
 
 
 

Referat:  
Forældretilfredsundersøgelsen 

 Gennemgang af forældretilfredsundersøgelsen og det udarbejdede skema  

 Der arbejdes mere med børnenes relationer og samspil, hvor der vil blive 
inddraget elementer fra NUSSA, Yoga, judo og fri for mobberi 

 Ligeledes kvalificeres overgange vedr. de 3 og 5 årige fremadrettet 

 De tre integrerer huse deltager i projekt Sangglad de næste 3 år for at 
understøtte børnegruppernes musiske, motoriske og kreative kompetencer    
 

Tilbagemeldinger fra Kildegade Skole 

 Opfølgning på den 0. klasse vi sendte afsted i skole i sommer 
 Skolen har tilkendegivet at det er en meget harmonisk og velfungerende 

børnegruppe. Børnene er gode til at fordybe sig og til at modtage kollektive 
beskeder. De er meget interesserede i at modtage læring og er meget sociale   

 Skolen gav udtryk for, at vi skulle arbejde mere målrettet med at børnene kan 
skrive deres navn ved skolestart samt fortsat at understøtte børnenes 
opmærksomhed og arbejdshukommelse. At dele opgaver op i overskuelige 
dele, lægge en strategi for selve løsning af opgaven – overblik over et forløb – 
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dette arbejdes der med ved f.eks. at følge en byggetegning, en opskrift, et 
puslespil mm.  

4.  Opstart af Evalueringsprocessen vedr. 
Læreplansforløbende i 2019 

 Dorthe 
Lisbeth 
Ann 

  
 

  
 
 
 

Referat: 
På mødet var der en opfølgende evaluering af læreplanere i 2019 
Kun positive tilkendegivelser over for de iværksatte aktiviteter og tiltag i hele Midtbyen 
 
Næste år vil der blive lagt yderligere vægt på det relationelle samspil, herudover -  
konflikthåndtering og det enkelte barns sociale kompetencer i læreplansarbejdet. 
 
På næste bestyrelsesmøde fremlægger medarbejderrepræsentanterne de 
overordnede læreplans-temaer for 1. halvår af 2020, herunder hvordan data fra 
Rambøll, forældretilfredshedsundersøgelsen og børnenes spor inddrages i 
læreplansarbejdet. 
 

5. 1. Fotografering af de medlemmer 
der mangler billede af på 
hjemmesiden  

2. Kort opsamling fra 
arbejdsgrupperne. Er grupperne 
kommet godt i gang og hvor langt 
er de nået?  

 
 

 

Orientering  Mirna   
 

 

  
 
 

1. De medlemmer der mangler billeder til hjemmesiden sender et til Julie 
2. Arbejdsgruppen vedr. gæsteplacering er godt i gang 
Arbejdsgruppen med principper er ligeledes startet op. 
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Det blev besluttet, at det er muligt for bestyrelsesmedlemmerne at komme med 
input/kommentarer til kommende udkast inden dette vedtages. 
 
 

6.    Drøftelse     

  Referat  
-  

7.       

  
 
 
 
 
 

Referat: 
 

8. EVT     

  Referat  

 

 Punkter til mødet i november: 

 Gennemgang af forældretilfredshedsundersøgelsen 

 Oplæg omkring 2019 læreplanstemaer fra de forskellige huse/teams   
  

 


