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Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde 
 Tirsdag d. 23. april fra kl.17:00 til kl.19:30 

                                                               Vuggestuen Skolestien    
Til stede:  

 

 Emne Form Hvem Referat Bilag  

 Deltagere: Gitte, Anna, Vinni, Mirna, Ann, 
Dorthe, Jeanne 

     
1. Nyt fra formanden   Daniel  Afbud fra formanden   

  Referat: Jeanne Andersen 
 

 

2.  
1. Budget 2019 
2. Ansættelser  

 
 

3. Arbejdsmiljø: 
Orientering omkring hvor langt vi er nået 
med de forskellige fokusområder i 
trivselsundersøgelsen  
 

4. Renovering og ombygning af Østre Alle 5 
 

5. Feriepasning og lukkedage 2019 

Orientering 
 
Orientering/ 
Dialog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorthe  Bilag vedr. renovering af 
Østre Alle 5  
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 Procedure ved tilmelding til 
sommerferien uge 28, 29 og 30 – 
Langelinie  

 Lukkedage i 2019 – Fredag d.31.maj 
og Grundlovsdag d.5.juni 

 Juleferie fredag d.27, mandag d.30 og 
tirsdag d.31.december – Lindvigsvej / 
Søndermark  

 Næste år ligger sommerferien i 
ugerne 29,30 og 31 – feriepasning 
på Langelinie  

 

 
 

 
 

 
 

 
Der skal tilbydes 
pasningen hvis der 
er behov d.31. maj  

 Referat  Budget: Vi holder os inden for budgettets rammer. Vi har haft et øget vikarforbrug, da vores fravær har været 

stigende. Fraværet er ikke betinget af arbejdsmiljøet. 
 
Ansættelser: Renee Julsgaard Nielsen, Aske Hededam Andersen og Litta Rahbek, er ansat i pædagogstillinger 

på Østre Alle. Camilla Ibsen, ligeledes pædagog, er ansat i Miniflint. Julie Hartmann er ansat som administrativ 
medarbejder. 
  
Arbejdsmiljø:  

Vi har i LMU-regi arbejdet med medindflydelse, bl.a. i forhold til ny-ansættelser og deltagelse i kurser for de 
ansatte i Midtby. 
Der tilbydes ledelsesbaseret faglig sparring på ugentlig basis for alle ansatte.  
De nye tiltag er skrevet ind i Rammeaftalen 
I efteråret vil arbejdsmiljøarbejdets fokus være på krænkelser dvs. belastende og konfliktfyldte arbejdssituationer i 
samspillet med børnene - herunder slag, sprak, uhensigtsmæssig sprogbrug  - hovedfokus vil være på den 
pædagogiske praksis i forhold til nedbringelse af disse situationer, samt hvordan vi i langt højre grad aktivt kan 
inddrage forældrene i samarbejdet omkring det enkelte barn  
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Renovering af Østre Alle: (se bilag) Håndværkerne vil påbegynde arbejdet i denne uge, og forventes færdige 

med det indvendige i uge 37. Ombygningen finansieres af ekstra bevilling. 
 
Feriepasning: d. 31/5 bliver der fællespasning på Østre Alle 1 for tilmeldte børn. 

Sommerferiesedlen revideres inden den bliver udsendt næste år, da flere forældrene oplevede skemaet 
dobbelttydigt og svært at udfylde  
 

 

3. Forældremøder i juni 
Ideoplæg til mødet i juni: 

 Velkomst 

 Valg til forældrebestyrelsen 

 Skolerne orienterer om deres tilbud 
Langmark og Kildegade 30 minutter 

 Kort oplæg – forældresamarbejde - lege / 
Dorthe 

 Orientering om 
forældretilfredsundersøgelsen i efteråret  

 Kort oplæg Sprogstimulation / Louise 

 Film vedr. selvhjulpenhed  

 Husene præsentere deres arbejde med 
temaforløb med børnene  

 Tidsperspektiv kl.18:30 – 21:00 alt efter 
indholdet  

Bliver det lige et lidt for kedeligt møde ??? 
 
Valg til forældrebestyrelsen i 2019 

 Oversigt over hvem der er på valg til juni  
  
 
 
 
 

Debat/dialog  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorthe 

 Jeg medsender pjece 
omkring 
forældresamarbejde 
som måske kan give 
os yderligere   
inspiration – på side 17 
er der nogle 
spændende ideer  
Håber I kan få tid til at 
læse pjecen. 

 

  Referat:  
Forældremødet i juni.  
Der afholdes fællesforældremøde for alle huse i Daginstitution Midtbyen d. 12.juni på Kildegade Skole 
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På mødet vil der være valg til forældrebestyrelsen og orientering fra Langemark og Kildegade Skole omkring 
deres skoletilbud og faglige fokusområder. Der vil også være et kort oplæg om den kommende forældre 
tilfredshedsundersøgelse i efteråret 2019  
Derudover havde forældrebestyrelsen et forslag omkring, at den resterende del af mødet skulle omhandle emnet 
”Højkvalitetsdagtilbud” inspireret af Annas deltagelse i institutionsforum d.7.mats 2019 – hele oplægget fra 
institutionsforum ligger som bilag i forældrebestyrelsesmappen på Day Care  
Forslag om at invitere til forældremøde med ”Højkvalitets dagtilbud” som tema. 
 
Ved Højkvalitetsdagtilbud forstås følgende:  

 
Programmet er endnu ikke fastlagt, men nogle af ideerne var følgende: 
Korte oplæg fra pædagogerne omkring den pædagogiske praksis og børnenes hverdag  
De nye læreplaners betydning for forældresamarbejdet  
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- Forslag om at lave cafe’miljøer med pædagogiske temaer. 
 
Øvrigt: 
- Dagsorden /program for aftenen bliver sendt ud via Day Care og der bliver tilmelding på de enkelte stuer 
- Når programmet er færdigudarbejdet sendes det til godkendelse i forældrebestyrelsen   
- På valg til forældrebestyrelsen er:  
  Daniel Østre alle 5, - Vinni Østre Alle 1, - Anna Skolestien - vakant fra Miniflint. – derudover er de 5 suppleanter   
 på valg   

4.  Revidering af forretningsordenen herunder 
valgproceduren  
 
 

Dialog / 
godkendelse af 
ændringer  
 
Gennemgang af 
den reviderede 
forretningsorden  

Anna Forretningsordenen 
gennemgået, og 
ændringer skrives 
ind.  
 

 
 

 

  
 
 
 

Referat: 
Forældrebestyrelsen har følgende forslag til ændringer i forretningsordenen. Årsagen til ændringer er, at det ikke 
altid har været forældre fra de enkelte huse der ønskede at stille op, hvilket har betydet vakante  pladser i 
bestyrelsen. Ved de forslående ændringer gives der mulighed at forældre kan stille op på tværs af husene , hvis 
ingen forældre stiller op fra det enkelte hus 
Det der er overskrevet med gult er forslag til ændringer: 
Ændringsforslagene vil blive drøftet med kommunes jurist Gitte Munk for at sikre at styrelsesvedtægterne 
overholdes. 
 

Forældrebestyrelsen består af: 
 
1 forældrerepræsentant fra hver afdeling: 
Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter samt 5 suppleanter. 

Så vidt muligt vælges 1 forældrerepræsentant og 1 suppleant fra hver afdeling: 

 Børnehuset Østre Alle 1 

 Børnehuset Østre Alle 5 

 Børnehuset Langelinie 

 

Kommenterede [DR1]:  
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 Vuggestuen Skolestien 

 Vuggestuen Miniflint 
 

Er det ikke muligt at finde forældrerepræsentanter og suppleanter fra alle 5 afdelinger, kan flere forældre 

fra samme afdeling være repræsenteret i forældrebestyrelsen, så antallet af forældrerepræsentanter altid 

er på 5 personer og antallet af suppleanter altid er på 5 personer. 

 

Valgproceduren 

Valg afgøres i henhold til styrelsesvedtægterne efter simpelt flertal.  

Valg afholdes på et fælles forældremøde for de 5 afdelinger.  

På fællesmødet afholdes der først valg i de enkelte afdelinger. Såfremt der ikke er kandidater opstillet i 

enkelte afdelinger, afholdes der efterfølgende et fælles valg for de kandidater, der ønsker at opstille og 

udfylde de vakante pladser. 

Dette gælder såvel pladser til forældrerepræsentanter som til suppleanter. 

 

OBS! Vælges man til vakant plads i en anden afdeling end den man tilhører, vælges man for 1 år, på 

”suppleant-vilkår”. Det er vigtigt, at man ikke vælges for 2 år og dermed blokerer for en potentiel 

kandidat året efter……..eller er det!? 

Kan man blive valgt på suppleant-vilkår og deltage som ”menigt medlem”? 

 

 
 

5. Institutionsforum Orientering  Anna  Bilag fra oplægget 
medsendt  

 

  
 
 
 
 
 

Referat: 
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6.       

  Referat   

7. Evt      

  
 
 
 
 
 

Referat: 

 

 

8. EVT      

  Referat   

 
 

  
  

 
 


