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Udarbejdet af formand for bestyrelsen Nana Grau og leder Lone Brøndum. 

 
Et anderledes år, hvor vores pædagogiske praksis primært har været udendørs. 

Medarbejderne har været super kreative, positive, fantasifulde og løsningsorienteret 
og tilrettelagt gode lege og læringsmiljøer for børnene. 

 
  

Hvad mon mælkebøttestinglen kan? 10 km gå tur hjem til Rytterkilden 

fra skovbørnehaven. 

Fisketur ved Nørrestrand 

   
Julekoncert og fødselsdagskoncert 
udendørs med Esben Kronborg. 

Møde med ”kulturcyklen” på 
Nørrestrand. 

På cykeltur med 
ladcyklerne 

   

Pandekager og andet mad på bål. Musik og sang udendørs. Vi bygger fuglehus. 

   
Afgang på cykeltur. Vi slår katten af tønden. Vi undersøger naturen 

 
Vi har indkøbt: 4 nye ladcykler, nye reoler og borde, legetårne til begge vuggestuer, fået ny gulvbelægning 

forskellige steder, nyt udendørs legetog og gynger, vægfolie i Rytterkilden, nye stole til medarbejderne og meget 

andet😊 
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Bestyrelse har i et anderledes bestyrelses år beskæftiget sig med: 

 

 Corona 
Vi har afviklet morgenmad i dagtilbud med stor fordel for børnene i kraft af markant 

bedre afleveringer. Børnene er mætte og veltilpas når de kommer og vi har bedre tid til 

modtagelsen. Til gengæld har bestyrelsen beslutte, at der skal findes midler fra 

budgettet til eftermiddagsmad for børnehavebørnene. Det viser sig ligeledes at være en 

stor fordel for børnene, at alle spiser de samme måltider gennem hele dagen. 

Børnene skal lege med eget legetøj derhjemme😊 Det giver bedre leg i dagtilbud at alle 

har adgang til det samme legetøj. 

Vi fortsætter med at spritte hænder ved ankomst til dagtilbud, at I holde syge børn 

hjemme, også hvis jeres barn har milde symptomer for at undgå smittespredning og at 

de voksne stadig holder afstand til hinanden.  

 Opstart af Skovbørnehaven 18. januar – besøg i skovbørnehaven. 

 Evaluering af den styrkede læreplan med oplæg fra medarbejderne. 

 Overgangsgruppe, der binder dagtilbud og skole sammen. (Nana og Kirstine) 

 Høringssvar til ny budgetmodel – budgetmodellen er vedtaget med den konsekvens af 

Langmarks budget reduceres med kr. 300.000,- 

 Besøg af kontaktpolitiker Lisbeth Torfig. 
 Børnetal og afledt økonomiske konsekvenser. Der er et fald i børnetallet i vores 

distrikt de næste 2 år, men der tilføres også midler ift. minimumsnormering. 

 Forældrekommunikation og involvering.  

 
I den kommende periode bliver nogle af de centrale temaer: 

 

- Ny kommunikationsplatform AULA og betydningen for forældre i dagtilbud, bla. færre 

billeder fra hverdagen.  

- Økonomi og afledte konsekvenser af den nye budgettildelingsmodel. 

- Forældertilfredshedsundersøgelse i september 2021 og behandling af resultater herfra. 

- Klimavenlig kost og madspild – og klimamål. Vores køkkener er allerede i gang. 

- Lovgivningen omkring udsatte boligområder og 30% reglen, der træder i kraft i 

Rytterkilden i januar 2023 

- Besøg af kontaktpolitiker Lisbeth Torfig i foråret. 

- Den styrkede læreplan og evaluering. 

- Udfordring med rekruttering af uddannet personale. 

- ”Markante forældre” bog af Rikke Yde – hvordan tænkes mit barns behov ind i 

fællesskabets ramme. 

 

Ny viden og kompetencer i 2021-2022: 
- To læringsdage for alle pædagoger – vi er færdige. 

- Første 1000 dage. Diplomuddannelse for Gitte og Sisse, 5 kursusdage Yin, 

Anne Mette (DP) og Maria med opstart august 2021. 

- Obligatorisk førstehjælp for alle medarbejdere hvert. 2. år. Vi er  

i fuld gang med et rul. 

- Low arousel – små videoklip med Bo Heilskov 

- Køkkenansvarlige på klimavenlig kost kursus. 

 
Faglige oplæg i Langmark for hele personalegruppen om: 

 Den 4. september 2020 – Den styrkede læreplan og super godt oplæg om arbejdstrivsel 

med Helen Eriksen. 

 Den 3. september i år: Teambuilding – efter 1 ½ år med corona hvor vi har været 

opdelt i grupper. ”GoTeam” kommer og faciliterer eftermiddagen for os. 
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I 2021-2022 skal der vælges flg. til bestyrelse og evt. aktivitetsudvalg:   

 
Fra Flintebakkens børnehave: 

Kamilla er valgt for 1 år mere til juni 2022. 
Tor blev valgt til juni 2023 
Nana og Emily blev valgt som suppleanter til juni 2022. 

 
Fra Flintebakkens vuggestue: 

Sarah er valgt for 1 år mere til juni 2022. 
Silas og Pernille blev valgt som suppleant til juni 2022. 
 

Fra Rytterkildens børnehus: 
Kirstine er valgt for et år mere til juni 2022. 

Line og Selma blev valgt til juni 2023. 
Stine blev valgt som suppleant til juni 2022 
 

Fra Dagplejen 
Vanja valgt for et år mere til juni 2022. 

 
Der blev valgt et aktivitetsudvalg i Flintebakkens børnehave.  
 

 
På første møde i bestyrelsen onsdag den 8/9 kl. 17-19, konstituerer bestyrelsen sig. 

 
Adresseliste bliver offentliggjort på hjemmesiden og hænger som opslag i alle huse. 
 

 
Kommende møder for den nye bestyrelse i 2021-2022: 

 
Onsdag den 8. september 2021            kl. 17-19 i Rytterkilden 

 
Tirsdag den 23. november 2021           kl. 16.30-18 – online 

 

Onsdag den 26. januar 2022                 kl. 17-19 i Rytterkilden 
 

Torsdag den 7. april 2020                     kl. 16.30-18 - online 
 

 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter inviteres ind på en google drev konto, hvor 

relevante bestyrelsesdokumenter er tilgængelige. 
 

Bestyrelsesreferater er tilgængelige i alle huse på opslagstavler ved indgangene, 
sendes til alle via Day-Care/Aula og ligger på hjemmesiden. 
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Følgende foldere kan findes på vores nye hjemmeside 
http://dagtilbud.horsens.dk Søg på Langmark. 

 

 
  
 

     

 
 

 
 

…samt velkomstfoldere til alle huse. 

    

                              
 

  

http://dagtilbud.horsens.dk/

