
Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde tirsdag den 26.10.2020 kl. 19-21 

Mødet holdes online. 

Forældrerepræsentanter: Jonathan, Mette, Christina, Camilla, Carina, Rikke og 

Louise 

Personalerepræsentanterne: Bonnie, Merete og Ulla 

 

Tema: Bevægelse og sundhed med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske 

læreplan. Livstræet som en DGI-instituition. 

 

Pkt. 1: Coronanyt – Pædagogikken under Corona    

 Hvad er status i Livstæet? 

 Hvordan er det gået under Corona? 

 Noget i forældresamarbejdet der kan optimeres? Forældreadgang til dagtilbuddet? 

 

Vi taler om vigtigheden af en udmelding til forældrene og der skal anvendes mundbind ved adgang 

til institutionen. Udmeldingen er at det skal der ikke. Det bliver kommunikeret til forældrene. 

Vi taler om forældresamarbejdet under Corona. Der er emner, som vi ikke kan drøfte hen over 

lågen. Derfor afholdes der gerne møder med forældrene.  

 

Pkt. 2: Bestyrelsens synlighed og principper   

 Bestyrelsens synlighed 

 Kaffe/spørgerunde blandt forældrene? Cafebesøg? 

 Billeder/mailadresser på medlemmer? 

 

Vi taler om, hvordan vi som bestyrelse kan blive mere synlige i hverdagen. Specielt en udfordring 

uden Coronasituationen. Vi diskuterer muligheder og begrænsninger. Vi aftaler følgende: 

- Hjemmesiden opdateres med kontaktoplysninger 

- Der lægges billeder ind 

- Der laves lamineret ark med bestyrelsen som sættes udfor hver stue. Mette laver denne når 

hun får tilsendt billeder fra Ulla. 

- Vi laver en kort video fra bestyrelsen til hjemmesiden, hvor vi fortæller hvad bestyrelsen 

laver. Mette og Christina skal deltage i dette.  

- Jonathan sender et inspirationsbillede af opslag for deres dagtilbud til Mette.  

Vi taler om at vi skal sikre hvad målgruppen for opslaget og video er. Hvad vil vi opnå? Hvem ser 

hjemmesiden og opslaget. Arbejdet skal give mening.  

 

Pkt. 3: Aktivitetsudvalg     

 Hvad er status – bestyrelses holdning til fællesskabet 



 Hvordan gør vi fremadrettet under hensyn til Corona 

 Aktivering af forældre i Livstræet? Aktivitetsudvalg.  

 Coronahensyn? 

 

Vi diskuterer begrænsningerne under corona. Corona får følgende konsekvenser: 

- Lucia aflyst i dec. 2020 for forældrene. Vi aftaler at en film til forældrene hvor børnene går 

Lucia for de andre børn er en god ide. Personalet beslutter hvad der giver god mening. 

Forældrene tilbyder deres hjælp. 

- Aktivitetsudvalget vil gerne sponsorere en aktivitet og æbleskiver til dagen. Evt. julemand 

og en ekstra god julepose. 

- Personalet undersøger muligheden for en alternativ juleaktivitet for børnene. 

Aktivitetsudvalget har lidt penge til dette.  

- Jonathan undersøger midlerne i aktivitetsudvalget 

- Skal der stadig være kirkebesøg den 14-12 – Ulla undersøger dette. 

Vi taler om vigtigheden af at vi stadig som aktivitetsudvalg og bestyrelse vil bakke op om sociale 

tiltag på den anden side af Corona. Jonathan laver et opslag der fortæller blandt andet dette. Men 

også gør opmærksom på at aktivitetsudvalget stadig eksisterer.  

 

Pkt. 4:  Tema: Bevægelse og sundhed med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske 

læreplan. Livstræet som en DGI-instituition.      

 Hvordan tænkes Livstræet som DGI-instituition fra forældrevinklen. 

 Sammenhæng mellem idrætsforening og gymnastikforening 

 Ny hal – Sammenhæng med Dagtilbud? 

Der skal laves en styregruppe i huset mhp. at kvalificere DGI-instituitionen. Mette deltager fra 

forældresiden Vi brainstormer på DGI-konceptet i et forældreperspektiv: 

 

Hvad fungerer: 

- Forældrekaffe med aktiviteter 

- Fast bevægelse på ugeplanen 

- Børn er deres krop 

 

Hvad udfordrer: 

- Manglende skriftlighed omkring hvad vi laver 

- Hvordan vil vi arbejde med det 

- Meget snak og mere handling 

- Mere en del af hverdagen 

- Det som står i folderen, gør vi alle institutioner - det skiller sig ikke ud 

- Motorikrum skal væk fra folderen 

 

Ønsker: 

- DGI gør institutionen mere attraktiv som nye forældre i byen 

- Sund mad - spise og tygge det 

- Sammenhold. Meget mere end bevægelse 

- Hvordan føler man sig velkommen 

- Få sat ord på hvordan vi arbejder med det 

- Glæden ved bevægelse og fællesskabet 



- Lege som børn selv kan sætte i gang 

- Børn får en stor viden om de forskellige sportsgrene – evt. at få andre til at komme og give 

input 

- Dans, Boldspil 

- Trække på forældre viden 

- Legepiloterne: Lege og link til forældrene – baggrund 

- Lave baner på legepladsen, på stuen, lave ting inden man går ind 

- At børn oplever de voksne er med 

- Vigtig at personalet har et fælles grundlag 

- At der også kommer ro på - massage, wellness 

- Lys og mørke 

- Husk den legende tilgang 

- Forenings samarbejde - den lokale forening. Godt at vi tager kontakt til disse. Der er ønske 

om sambejde.  

 

Handling: 

- Hvad er personalets forståelse af DGI 

- Fælles grundlag 

- Tage kontakt til det lokale foreningsliv 

 

Diverse: 

- Formand for gym foreningen i dialog med ledelsen 

- Ny hal og mulighederne her 

 

 

Pkt. 5: Evt. 

 

Info: Mødet på rådhuset. Dialog møde er aflyst. 

 

Fælles bestyrelsesmøde på skolen 23.11. Christina tager kontakt og foreslår udsættelse.  

Emner: digital dannelse, overgange/rød tråd, Kommunikation med forældre (aula) 

 

Aula: 

Tanker om Aula som vi snart skal have: 

 Hvordan og hvor melder vi ud på aula. At vi gør tingene ens 

 Lokalt i skolen. Lokalt i huset. 

Der bliver spurgt til muligheder for uddannelse og kurser til personalet. Ledelsen fortæller at det er 

muligt og bliver benyttet.  

 

Næste møde: 20-1-2021 kl. 17-19 

 

Punkter til dagsorden:  

- Børnefødselsdage 

- Regnskab og budget 

- Aula 

 


