
Referat til forældrebestyrelsesmøde mandag den 5. maj 2022 kl. 19-21 

Forældrerepræsentanter: Louise Kahr, Asbjørn Mols, Helle Rasmussen, Carina Vankat, Mette Damgaard, 
Christina Hartmann og Mathilde Ryberg. 
Personalerepræsentanterne: Merete, Malene, Trine og Emma 
 
Afbud: 
Ordstyrer: Mette Damgaard 
Referent: Jonna 
 

Tema: Den styrkede pædagogiske læreplan – fokus på kost, bæredygtighed og 

overgange/rødtråd  

Pkt. 1: Den styrkede pædagogiske lærerplan – Kost og bæredygtighed 19.00 – 19.35 /Merete + køkkenet 

 Besøg fra køkkenet 

 Valg af kostordning – Hvad gør vi i Livstræet? 

 Mad og måltidspolitik - Folder om kost drøftes (medsendt dagsordenen) 

 Hvordan arbejdes der med bæredygtighed i Livstræet? 
 

Køkkenet arbejder ud fra kostrådene i Horsens Kommune og går højt op i økologi og bæredygtighed, samtidig med at 

økonomi og Horsens Kommunes retningslinjer overholdes. Forældrene kan følge med på Instagram. Vi håber I vil følge 

med på Instagram:       maden_i_dagtilbud_sovindgedved 

Mette spørger ind til om børnene inddrages i køkkenet? Køkkenet prøver at være synlige og børnene kommer forbi 

om morgenen og siger godmorgen. Børnene hjælper til på skift med rullebordet. Ved bålmad inddrages børnene til at 

snitte grøntsager, hente tallerkner osv. Der opfordres til at være mere synlig på stuerne, f.eks. bolledejen med på 

stuen, lave madpakker osv.  

Derudover kan børnene komme med ønsker i postkassen. Hanne bager alt fra bunden og de arbejder på at bruge alle 

råvarer, f.eks. suppefredag, hvor resterne bruges, så der tænkes på de gode råvarer og bæredygtighed. Køkkenet vil 

gerne være rigtig gode til økologi. Kommunens mål er 75%, hvor køkkenet er på 87% i økologi. 

Formiddag og eftermiddagsmad er tilvalg, så der er fuldkost-ordning. Forældrene er glade for fuldkostordningen, bl.a. 

fordi børnene får det samme at spise og vi ved at de får noget godt at spise. Fællesskabet omkring maden har en stor 

værdi. Forældrene oplever, at børnene også taler om maden derhjemme, og bruger billederne til at tale om deres dag 

og maden. 

Både forældre og personale oplever, at de er mere madmodige. De ser hinanden spise det samme og at vi alle spiser 

det – både børn og voksne. De får tid til at smage, men skulle det ske at et barn ikke kan lide maden, finder personalet 

en anden løsning, så alle bliver mætte. Taler om farver, former, frugt/grøntsager osv. hvilket skaber andre samtaler 

end hvis børnene havde madpakke med, og personalet oplever også at flere prøver mere. 

Der kom et spørgsmål omkring morgenmad, og det er okay selv at medbringe morgenmad, som barnet kan spise i 

børnehaven. Formiddagsmaden er ikke tænkt som morgenmad. Medbring gerne en ske til yoghurt. Der foreslås at der 

udarbejdes en information herom, så der er en fælles ramme. Morgenmaden kan spises indtil stuerne deler sig op 

omkring kl.  7 (selvfølgelig med mulighed for undtagelser). 

Fordele og ulemper ved frokostmåltidet blev drøftet.  

Bestyrelsen har vedtaget at fortsætte ordningen. 

 
Pkt. 2: Nyt fra ledelsen og personalet (fast punkt)   19.35 – 19.50 / Merete+personale 



 Personalenyt 
Der er generelt mangel på pædagogerne og assistenter. Vi flytter en assistent fra Søvind til Gedved. 

Derudover starter en ny teknisk servicemedarbejder pr. 01.08.22. 

 Den nye ledelsesstruktur i Søvind og Gedved. 
Fra 01.08.22 vil der være en pædagog med ledelsesfunktion i hvert hus Malene Læssøbo og Trine Trinderup-
Thomsen (18 timer med ledelse hver). 
Det forventes derfor at forældre og personale vil opleve synlighed. 

Trine er i Søvind én dag om ugen lige nu, hvor hun er koblet på mellemgruppen. 

Denne ordning forsøges ét år. Vi løser en opgave sammen, men nogle områder ved man mere om end andre 

og derfor supplerer hinanden.  

 Nyt fra personalerepræsentanterne. 

Heidi er nyt medlem som personalerepræsentant.  
Børnene rykker løbende op til Kvisten, efter at skolebørnene er startet. Der har været lidt 

forskellige udmeldinger omkring dette. 

Pkt. 3: Opfølgning /diverse    19.50 – 20.05 /Mette 
 Konstituering af den kommende bestyrelse, herunder bestyrelsens rolle.  

Mette stopper som formand og Asbjørn overtager formandsposten. 
Louise stopper. 
Christina bliver næstformand. 

 Orientering om formandsberetning til forældregruppen. 
Mette udarbejder et skriv herom og om hvem de nye bestyrelsesmedlemmer er. 

 Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder det kommende år. 
Asbjørn og Merete koordinerer datoer. 4 møder i løbet af det næste år. 

 Børnefødselsdage – Besøg i hjemmet, Hvad er status? 
Det har været drøftet ved Fagligt Fyrtårn. Det kan gå ud over to stuer, hvis der er kursus/sygdom, hvor det 
måske ikke kan lade sig gøre alligevel. Der er også et økonomisk og socialt aspekt heri. 
Findes der andre muligheder for at lave andre aktiviteter, f.eks. at spise madpakker i haven? Åbne op for et 
fællesskab, frem for at være låst på en fødselsdag. Kommer gerne på besøg f.eks. udflugtsmål hjem til haven, 
men det kan være i andre sammenhænge end til fødselsdag, hvilket gør det mere fleksibelt og kan 
planlægges ind i de øvrige aktiviteter.  

 

 Invitation af kontaktpolitiker til næste møde? 
Sættes på dagorden næste gang (Lone Ørsted) 
Asbjørn, Merete og finder ud af nærmere. 

 
- Forslag: Aktivitetsudvalg – hvordan faciliterer vi aktiviteter? Et aktivitetsårshjul? 
Sættes på dagorden næste gang. 

 
Pkt. 4: Den styrkede pædagogiske lærerplan – rødtråd og overgange 20.05 – 20.20 /Merete 

 Ny dato for skolestart i 2023 – Gode idéer til rødtråd i ny konstellation.  
Skolestarten ændres fra 2023 til 1. august frem for 1. maj. 
Der vil fortsat være fokus på en god overgang med besøg på skolen osv.  
Dette meldes ud til forældrene. 

 
Pkt. 5: AULA/forældrekommunikation    20.20 – 20.40 / Malene 

 Kommunikation med forældrene – Hvad er der fokus på fra institutionens side? 

 En drøftelse af, hvad der fungerer og hvad kan gøres bedre set fra et forældreperspektiv? 



 
Udsættes til næste møde. 

Forslag til emne:  

- Madspild og personale. 

- Ferieanmodninger. 

 

Pkt. 6: Årshjulet for 2021/2022 (fast punkt)  20.40 – 20.55 /Mette 

 Bestyrelsens årshjul  
o Status og udskudte punkter 

- Asbjørn overtager de udskudte punkter. 

 

 Aktivitetsudvalget  
o Hvilke aktiviteter har der været siden sidst og hvad ønsker vi i den kommende periode? 

  

Medtages til næste gang 

12.06.22 åbner legepladsen en søndag – Roden og Stammen 

I er velkomne til at sende invitationerne til Jonna, som kan sende dem til stuerne. 

 

Pkt. 7: Evt.      20.55 – 21.00/Mette 


