
Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde tirsdag den 20. januar 2021  kl. 17-19 

Mødet holdes online. Der bliver sendt mødeindkaldelse. 
Forældrerepræsentanter:  
Personalerepræsentanterne:  
 

Tema: Den styrkede pædagogiske læreplan of forældresamarbejde. Hvordan sættes legen i fokus og 

hvordan inddrages forældrene? 

 
Pkt. 1: Coronanyt – Pædagogikken under Corona   17-17.15 

 Hvad er status i Livstæet?  
Der er ingen børn, der er blevet smittet 

 Nyt fra stuerne. Hvad arbejdes der med pædagogisk 
Ledelsen samt formand, har mødtes starten af januar, for at tale om pædagogikken i Livstræet (nyhedsbreve) 
Personalet laver både uge breve, samt nyhedsbreve. Huset har et tema, men det er forskelligt hvad børnene 
kalder på af fokus på stuerne. Vi oplever at personalet får sendt informationer ud på forskellige steder i 
Daycare, hvilket skaber en del forvirring blandt forældre. Ledelsen undersøger hvordan man kan ensrette 
udgivelser af informationer til forældre.  
Vi vil i bestyrelsen gerne kunne følge med i hvad stuerne er optaget af, så derfor vil der blive oprette en 
mappe, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan læse alle nyhedsbreve. 
- Personalet oplever en utryghed i at det kan være svært at opretholde 2 meters afstand til alle forældre. . 

Personalet oplever at børn kan være bevidste om, at deres forældre arbejder hjemmefra, hvilket kan give 
nogle børn hjemve.   

 
 

 Pkt. 2: Regnskab og budget     17.15-17.30 

 Budget og regnskab  
Det har ikke været muligt ar arbejde i dybden med budget, dog kan ledelsen fortælle at de går ud af 2020 
med et underskud, grundet dagplejen. Punktet tages op til næste møde.  

 Næste års budget 
Ledelsen melder ud om et par uger. 
 

Pkt. 3: Rød tråd og overgange i Livstræet   17.30-17.45 

 Overgange i Livstræet 
Forældre på kvisten har manglet et skriv om hvordan det er at gå på kvisten. Ulla sender et brev ud dags 
dato. 
Der afholdes sparringsmøder, hvor personalet aftaler, tiltag og evaluering.  
Hvordan forgår det i forhold til overgangen fra vug til bhv. Der er nedsat et udvalg, som skabe en fælles 
retning for overgange. Der vil være overlevering for de forældre og børn, hvor behovet er der.  
 

 Reklame for rød tråd og DGI-tilbuddet 
 

 Overgange internt vuggestuen, dagpleje, børnehave og skolen. 
                Der er et tæt samarbejde mellem børnehaven og vuggestuen. 

 

 Pkt. 4: Forældreinddragelse (fast punkt)   17.45-18 

 Kommunikation og inddragelse i dagligdagen 

 Inddragelse af dagplejen i dagtilbuddet med en forældrevinkel 



 Foto – fotograf evaluering – bestilling næste år? 
Der har været enkelte der har henvendt sig på gruppefotoet, hvor de ikke oplever glade børn. 
Mette videregiver feedback til fotografen, som kommer igen til næste år.  
Der mangler stadig billeder af nogle personaler. Mette tager kontakt til fotografen.  
 

Pkt. 5: Status på den nye madordning   18-18.15 

 Oplæg fra ledelsen 
Personalet og ledelsen oplever køkkenpersonalet værende meget synlig, samt at der bliver gjort alvor af at 
mad skal være spændende og indbydende for børn og voksne. Erik og hans køkkenpersonale gør det super 
godt, på alle aspekter.  
Dagtilbuddet har leaset en bil til transport af mad, og det er pt. Erik, som kører. 
Køkkenet vil i starten af måneden sende et nyhedsbrev ud til forældre, hvor der vil stå, hvad de er optaget af, 
inspiration til forældre, samt link til opskrifter.  

 Ny ansættelser i køkkenet 

 De styrkede pædagogiske læreplan og kosten i dagtilbud Gedved  
 

Pkt. 6:  Tema: Tema: Den styrkede pædagogiske læreplan of forældresamarbejde. Hvordan sættes legen i 

fokus og hvordan inddrages forældrene?   18.15-18.45 

 Leg i en corona tid 
Personalet er blevet gode til at reflektere over praksis, og er blevet gode til at stoppe op, og os se 
hvad børnene kalder på. Legen er en central del af læringen.  

 Forældreinddragelse i legen 
Ulla vil sende materialer ud til bestyrelsen, så dette punkt kan diskuteres til næste møde. 

 Ideer til samarbejde med afstand, sprit osv. 
Kan man på en eller anden måde være sammen med forældre og børn virtuelt, med hjælp fra 
eventuelt aktivitetsudvalget.  Kan man lave et kæmpe fællesskab for børn og forældre, så 
forældrene får et samarbejde.  
Rikke, Jonathan og Merete er nedsat til at brainstorme ideer til at kunne mødes virtuelt. 

 Hvordan kommer vi til at ses på den anden side af corona. Når forældrene hygger sig – så hygger 
børnene sig også. Det er lettere at løse konflikter.  
 

Pkt. 7: Evt.     18.45-19 

 Status ift. kontaktpolitiker (Lone Ørsted) 

Dagtilbuddet vil gerne invitere Lone til vores næste bestyrelse, hvor hun kan få indsigt i hvad bestyrelse 

arbejder med, så vi igennem hende kan få et politisk fokus. 

Cykelhjelme, cykler på legepladsen – Ledelsen undersøger på om børnene skal have hjelme på i dagtilbud. 

 

 

 

 


