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Deltagere 

Annelise Nørsøller Dagtilbudsleder 

Jonas L. Jørgensen Forældrerepræsentant i Humlebien, formand   Afbud 

Lene Hauge  Forældrerepræsentant i Humlebien, næstformand 

Sune Rørbæk  Forældrerepræsentant i Trækronen 

Gitte A. Grove  Forældrerepræsentant i Dagplejen 

Susanne Danielle Nielsen Forældrerepræsentant i Krokushaven 

Kristina W. Fassing Forældrerepræsentant i Trækronen 

Camilla W. Thagaard Forældrerepræsentant i Frugthaven    Afbud     

Susanne Poulsen  Personalerepræsentant i Humlebien    

Marianne K. Wienberg Personalerepræsentant i Frugthaven    Afbud  

Mette Hvid Kruuse Suppleant fra Krokushaven  

Kenneth Merrild  Suppleant fra Krokushaven    Afbud 
               

Referat 
Afsat tid Punkter 
 Nyt fra formanden 

 Information.  

Der er blevet fremlagt et forslag omkring, at Ternevej skal være en 

gennemkørsel vej fra syd og ind mod byen. Hvad har det af betydning for os 

her i Sydbyen og for vores institutioner?  

Bestyrelsen har talt om emnet, men afventer yderligere information.   

 

 Nyt fra ledelsen 

 Børnetalsprognose 

Ved årets start har vi en forventning til, at årsgennemsnittet for børnetallet er   

210 børnehavebørn, 120 vuggestuebørn og 46 børn i dagplejen. På nuværende 

tidspunkt er der en øget tilgang til vores børnehave. Igen i år er der høj 

søgning på Krokushaven på baggrund af det høje vuggestuebørnetal i huset. 

Dette er en udfordring, som ledelsen er nødt til at håndtere ved at fastholde de 

kriterier, som har været gældende de forrige år. Kriterierne handler om 

søskende prioritering samt særlige pædagogiske grunde. De resterende børn er 

jævnt fordelt i Trækronen og Humlebien.  

Det er prioriteret, at overgangen fra vuggestue til børnehaven skal have et 

stort fokus. Derfor vil der være mange ture til Trækronen og Humlebien for de 

børn, som skal starte der. Børnene vil på den måde kende til stedet og få 

relationer til flere børn. Derudover vil både børn og de vokse fra børnehaven 

have stor glæde af at have set hinanden, mens børnene har deres kendte 

voksne i nærheden, så der er en vis form for tryghed.   

 

 Økonomisk status 

Efter første kvartal følger vi vores budget. Der er kommet flere børnehave – 

og vuggestuebørn til, som har gjort, at budgettet er øget. Den ekstra indtjening 

er ført direkte ud i hænder, da det er nu vi har mange børn, og hænderne er 

vigtige. 

 

 Hvad kunne vi være interesseret i at bruge vores lokale politikere til  

 Jonas forsøger, at inviterer vores nyvalgte lokalepolitikker til 

forældrebestyrelsesmødet. Hensigten er at give politikeren mulighed for at få 

indblik i, hvad forældrebestyrelsen er optaget af samt at give politikeren 
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mulighed for at komme med sit blik på, hvordan hun gerne vil inddrages i 

bestyrelsesarbejdet.  

Jonas har skrevet med vores lokale politikker. Hun havde ikke mulighed for at 

deltage i mødet, men vil meget gerne besøge Bankager og tale med 

forældrebestyrelsen. Jonas vil lave en aftale med hende om, at hun kommer til 

Bankager. Datoer bliver meldt ud, og så kan hver enkelt bestyrelsesmedlem 

melder sig til at mødet. Mødet vil blive bygget op som en rundvisning i 

distriktet, og der vil være mulighed for at have en dialog ud fra Bankagers 

generelle situation, samt hvad vi er optaget af. Jonas er tovholder for mødet.    

  

 Orienteringspunkt vedr. børn der går fra børnehaven 

 I den tid børnene går i børnehave, sker der en stor udvikling. En del af 

udviklingen er, at børnene bliver mere selvstændige. Når det sker, så kan det 

forekomme, at børnene eksperimenterer med at forlade børnehaven ved at gå 

ud af vores låger eller kravler over hegnet.  

Forældrebestyrelsen får hermed en orientering om, hvordan vi handler på 

sådanne hændelser, og hvad der evt. etableres af tiltag.  

 

Vi har meget brug for hjælp til, at alle forældre husker at lukke lågerne, når 

man går ind og ud af institutionerne.  

Personalet har samtidig ansvaret for at skabe et miljø på legepladsen, som gør, 

at børnene er optaget af at lege der. 

Derudover, skal personalet holde øje med hegn og låger.  

 

 Status på brugen af Aula 

 Status på billede situationen  

Flere personaler er blevet gode til at lægge billeder op på Aula. Vi har et mål 

om, at alle stuer kan udføre opgaven i løbet af 2022.  

 

 Kommunikationen mellem forældre og dagtilbud 

- Vejledning til hvordan, man kommer i kontakt med andre forældre end 

dem ens barn går på stue med.  

- Hvordan ændrer man i tiderne for den kommende dag, og hvordan ændrer 

man den, der henter. 

 

 Gæsteplacering i dagplejen 

 I Dagtilbud Bankager har vi 13 dagplejere. Dagplejen har frem til februar 

2022 selv løst opgaven omkring gæsteplacering. Nu står vi over for en 

udfordring, der omhandler, at vi ikke har tilstrækkeligt med gæstepladser til at 

løse opgaven, da flere at vores dagplejer er overgået til senioraftaler.  

Derfor arbejdes der på en løsning, som gør det muligt at gæsteplacere ind i 

vuggestuerne i dagtilbuddet.  

To scenarier fremlægges for forældrebestyrelsen, og der træffes beslutning ud 

fra informationsmaterialet i forhold til, hvilke af de to scenarier der skal 

arbejdes videre på. Udover at forældrebestyrelsen skal godkende principperne, 

så vil den faglige organisation også skulle godkende den valgte løsning.  

 

Forældrebestyrelsen bakker op omkring, at vi bibeholder vores 

dispositionsdagplejer, samt anvender de 5. gæsteplaceringer, vi har. 

Derudover vil gæsteplaceringen foregår i vuggestuen i Frugthaven.  

Der er der indrettet et rum, hvor dagplejebørnene er tilknyttet.  
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Der vil være to faste medarbejder fra Frugthaven tilknyttet opgaven. Det 

betyder, at forældre, så vildt det er muligt, vil møde de samme personaler, når 

de kommer med deres børn.   

Forældrene i dagplejen vil inden for nærmeste fremtid få information om 

tiltaget, samt mulighed for at komme og høre om det til et forældremøde, som 

vil blive afholdt i Frugthaven. 

 

Udover at tale om gæsteplacering, så var forældrebestyrelsen også optaget af, 

hvordan vi sikrer dagplejen i fremtiden.  

Dagplejen i Dagtilbud Bankager er en veldrevet del af organisationen. Vores 

dagplejere er populærere og er stort set altid fyldt op. De er gode til at 

planlægge ferie, så de 60 dage, som de i gennemsnit er fraværende pga. ferie, 

seniordag, afspadsering og lignende, bliver planlagt, så det går mindst muligt 

ud over børnene. Opmærksomheden retter sig mod alderen på vores 

dagplejere. Forældrebestyrelsen er optaget af, at vi får rekrutteret i tide, så vi 

kan efterleve de ønsker forældrene i Bankager har ift., om de gerne vil have at 

deres barn kommer i dagpleje eller i vuggestue.  

I området omkring Bankager findes der private passere. Private passere er 

ikke underlagt samme lovgivning og skal derfor ikke leve op til arbejdet 

omkring den styrkede pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen er 

interesseret i, at italesætte over for omverdenen, hvad den kommunale 

dagpleje kan og måske via den vej få private passere til at søge ind som 

dagplejere i det offentlige.   

  

 Sidste forældrebestyrelsesmøde for denne forældrebestyrelse. Tusinde tak for denne 

gang og for jeres engagement.  

 Til kommende valg har nedenstående på nuværende tidspunkt 

tilkendegivet, at de ønsker at genopstille 

 

- Gitte Agerskov 

- Mette Hvid Kruuse 

 

 Valg til frokostmåltid 2023 

 Forældrebestyrelsen beslutter, at vi fortsætter det tilbud, som 

produktionskøkken tilbyder på nuværende tidspunkt. 

  
 

Der kan mailes forslag til emner indbyrdes i forældrebestyrelsen. 

 

Annelise og Jonas  


