
Referat til forældrebestyrelsesmøde  
 
mandag den 27. september kl. 17-19 
 
Fremmødte forældrerepræsentanter: Kiri Rode, Louise Kahr, Asbjørn Mols, Helle Rasmussen, Lonnie Mau, Mette 
Damgaard + suppleant Mathilde Ryberg 
Fremmødte personalerepræsentanterne: Merete og Trine  
 
Ordstyrer: Mette Damgaard 
Referent: Lonnie Mau 
 

Tema: Den styrkede pædagogiske læreplan - Kommunikation og forældresamarbejdet.  

 

Pkt. 1: Velkommen til den ny bestyrelse /Merete  

 Præsentationsrunde 
 

 Om suppleanterne er følgende aftalt: Christina er 1. suppleant, Mathilde er 2. suppleant., Fie er 3. suppleant 
i tilfælde af afbud 

 

 Konstituering af den nye bestyrelse: 
- snak om, hvordan møder afholdes. Suppleanter kan deltage på alle møder, men har ikke stemmeret. 

Alle, også suppleanter melder fra, hvis man ikke kan deltage 
- Det er muligt at deltage via teams, men så vidt muligt personligt fremmøde 

 

 Underskrift af tavshedserklæring. Alle deltagende skriver under. NB! Om tavshedspligt  -  husk at vi kan bruge 
hinanden, hvis der er brug for at genbesøge emnet.  
 

 Gennemgang af bestyrelsens opgaver og kompetencer: Det hele dagtilbud er i fokus her. Fokus er den 
styrkede læreplan, årshjul, diverse aktuelle emner, principper, kommunikation udadtil: Alt i alt ”den store 
helikopter”. Derimod omhandler opgaverne i dagtilbuddet i detaljer ikke: Driftsdelen, personsager, 
budgetter, personale o.lign. 
 

 Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 11. oktober på Rådhuset. Hvem deltager? Asbjørn, Kiri, Louise og 
Lonnie 

 

 Datoer for kommende møder: 
o 16.11.2021 kl. 19-21, referent: Kiri  
o 28.02.2022 kl. 17-19 evt. Kiri via teams, referent: Louise  
o 05.05.2022 kl. 19-21, referent: Asbjørn 

→ tilslutning til alle datoer 
 

 Dialogforum på Fængslet i 14. oktober. Helle deltager.  
 

Pkt. 2: Årshjulet for 2021/2022  /Merete og Mette 

 Præsentation af den styrkede pædagogiske læreplan: Dagtilbudslov: Den styrkede læreplan er skabt for 
samlet højnelse af kvaliteten, minimumsnormeringer mv.  



I Livstræet er det et meget anvendt arbejdsredskab i dagligdagen. Den bruges bl.a. altid ved planlægningen 3 
måneder frem. Merete fortæller, at det virkelig er blevet et kvalitetsløft.   
 
https://www.uvm.dk/dagtilbud/paedagogiske-redskaber-og-rammer/den-styrkede-paedagogiske-laereplan 
 
Alle i bestyrelsen opfordres til at læse op på området, så vi alle kender til den, når der refereres hertil. 
  

 Godkendelse af årshjulet, som er fremsendt med mødeindkaldelsen 
o Hvilke emner skal bestyrelsen arbejde med ila. året? Gennemgang af: 

- Novembers fokus 
- Februars fokus (se efter valg, hvilken politiker vi kan invitere til) 
- April fokus: Køkken tilføjet 

 

 Aktivitetsudvalget, som nu er lagt under bestyrelsen.  
o Hvilke aktiviteter ønsker vi det kommende år og hvem er ansvarlig? 
o Planlægning af aktiviteter i 2021/2022:  

- Luciaoptog: Vi afholder Luciaoptog (hjælpende hænder: Kiri (tovholder), Helle, 
Asbjørn står for MobilePay delen. NB! Samarbejd evt. med Erik i køkkenet 

o Kan man indsamle penge ved donation? Eksempelvis ellers sætte en minimumspris på en æbleskive 
eller tydeliggøre, at man kan donere ekstra. Også tydeliggøre hvad pengene går til. Evt. oprette en 
MobilePay box.  

o Ideer til andre aktiviteter (med på dagsordenen næste gang): 
- Fællesspisning  
- juleklippedag  
- fastelavn  
- Underholdning 

 
 

Pkt. 3: Fælles bestyrelsesmøde med skolen den 30, november 2021  /Merete 

 Dagsordenen for mødet – emnet er digital dannelse. 

 Referent: Mette  

 Snak om: Tør man tage emnet op med forældrene om hvilket digitalt indhold der passer til børn? Eventuelt 
anbefale forældre indhold. Hvordan bruger dagtilbuddet medier? Hvilket indhold er der? 

 

 

Pkt. 4: Nyt fra ledelsen (fast punkt)   18.05 – 18.20 / Merete og Ulla 

 Personalenyt: Administrativ medarbejder starter snarligt. Hun har bl.a. fokus på Aula. 
 

 Status på fremmøde ved sommerferiepasning: Gået godt for Gedved. Aktivt ringes der rundt, så man bedst 
muligt sikre, at bemanding anvendes optimalt 

 

 Pædagogisk dag for personalet – med Den styrkede pædagogiske læreplan i fokus: Alle har læst bogen 
”Markante forældre”. Om forældresamarbejde og kommunikation mellem pædagoger og forældre. Hvordan 
kan vi alle sammen gøre os umage. Foredrag 11. januar.  

 

 Status på Coronasituationen: Tilfælde for få uger siden med nye restriktioner og anbefalinger.   
 

https://www.uvm.dk/dagtilbud/paedagogiske-redskaber-og-rammer/den-styrkede-paedagogiske-laereplan


 Reglen om, at forældre ikke kommer ind i på stuerne. Det går rigtig fint og der ses mindre gråd. Forældre 
mangler måske dog, at man en enkelt dag kan komme ind og se og få rummene vist frem. 

 

Pkt. 5: Nyt fra personalerepræsentanterne (fast punkt) /Trine    

 Hvad arbejdes der med i grupperne?: Dannelse og identitetsfølelse med fokus på: Hvem er jeg? Hvordan 
indgår jeg i fællesskabet og hvad er mine grænser?  
 

 Rød tråd – Overgange i Livstræet. Børnene mødes om onsdagen og har et program; sanglege, bål. Dette 
arbejde gør, at der ikke er indkøring, når børn skal skifte gruppe – børnene oplever, at de høre til.  

 

 Fokus på forældresamarbejdet.  
 

 

Pkt. 6: Evt.       

 Kiri forepørger et samlet visuelt overview over alle ansatte, så forældre har større mulighed for at genkende  

 

 


