
 

  

                                  
 

 

 

Forældrebestyrelsesmøde –  

Solstrålen og dagplejen 

 

 

 
Dato: 21. september 2020, Tid: 19.00 – 21.00, Sted: Online 

Afbud: Lone, Malene Tilstede: Lisbeth, Gitte, Dorthe, Lea, Rikke, Rasmus, Kathrine (fra kl. 20:15) og 

Nicolai. 

Dagsorden 
 

Emne Type Referart 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse Godkendt 

2. Godkendelse af referart Godkendelse Godkendt 

3. Konstituering Valg Rasmus blev genvalgt til formand, Rikke blev genvalgt 

som næstformand. Nicolai tager fortsat referat. 

4. Info fra formanden 

a) Forretningsorden 

 

 

 

 

b) Møde kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bestyrelsesarbejdet 

den/de sidste par perioder 

 

Vedtagelse 

 

 

 

 

Vedtagelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemgang 

 

 

Godkendes på mail, - der er få redaktionelle ændringer, 

desuden sætte forældremøde på aprilmødet, og der 

tilføjes en sætning om, at møderne alternativt kan afvikles 

via video. Justeret forretningsorden vedlægges. 

 

Bestyrelsesmøder:  

5/11 fra 19 til 21 

27/1 fra 18:30 til 20:30 

20/4 fra 18:30 til 20:30 

Forældremøde  

15. juni 2021 kl. 19 til 21 

 

Temamøde med skolebestyrelsen fastlægges senere. 

 

Rasmus præsenterede resultater/materialer fra de 

seneste års arbejde i bestyrelsen.  

 

5. Status fra ledelsen 

a) Corona status 

 

 

 

 

b) Status 

byggeri/ombygning 

 

 

Orientering  

Følger anvisningerne. Har virtuelle møder med tværfaglig 

enhed for læring. Opfordring til at alle husker at spritte af, 

og at forældrene husker at holde afstand og ikke gå ind 

på stuerne.  

 

Der udestår stadig en del, før byggeriet er helt færdiggjort. 

Men bygningen hænger nu sammen, hvilket opleves 

positivt især af personalet. Enkle døre ønskes udskiftet 

med glas. 
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c) Personalet 

 

 

 

 

d) Evaluering af 

pædagogisk læreplan 

 

 

Der arbejdet intenst på at skaffe vikarer. Der er heldigvis 

fremdrift på den front. 

 

 

 

Børnehaven skal indsende svar på arbejdet med den 

pædagogiske lærerplan. Dette kaldes en evaluering. 

Bestyrelsen får evalueringen i udkast med mulighed for at 

kommentere forud for indsendelse. Bestyrelsen opfordres 

til at kommentere (eller tilkendegive opbakning) 

 

 

 

6. Kommunikation  

(fast punkt) 

a) Udruldning af ”folder” og 

principper 

 

Orientering 

 

 

Personalegruppen orienteres om folder og principperne i 

forbindelse med det næste personalemøde. 

Hertil en opfordring til, at beskrivelserne af nye ansatte 

lægges på Daycare. 

Afløseren for Daycare, AULA forventes i januar. 

 

7. Info fra dyreudvalget  

(fast punkt) 

Orientering Dyreudvalget søger efter flere aktive forældre, så 

pasningen af vores dyr kan fortsætte. 

Det nuværende udvalgs børn går ud til foråret. 

 

8. Info fra aktivitetsudvalget 

(fast punkt) 

Orientering Aktivitetsudvalgets aktiviteter er sat på pause. 

 

9. Punkter til næste møde 

(opsamling & prioritering) 

a) Principper for ekstra 

midler / 

minimumsnumerings pulje 

 

 

 

b) Daycare optimering ved 

ferier 

Vedtagelse 

 

Debat 

 

 

 

Det lader til at normeringen stemmer nogenlunde I forhold 

til forventningen. Men vi er ramt af sygdom/opsigelser, så 

det er vanskeligt at synliggøre effekten. 

Der gives en status på næste møde 

 

Punktet er fortsat relevant. Der kan med fordel laves et 

skriv til forældrene, så de kan medvirke til at reducere 

personalebehovet i ferieperioder. Måske synliggøre 

udfordringen via det madspild, der opstår, når tilmeldte 

børn bliver hjemme. 

 

10. Evt. Debat Ingen bemærkninger. Dog afsluttedes mødet 4 minutter 

før tid ☺ 

   

 


