
Dagtilbud Bankager 
Forældrebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 17.00-19.00  

i Krokushaven, Krokusvej 118 

 

Deltagere 

Annelise Nørsøller Dagtilbudsleder 

Jonas L. Jørgensen Forældrerepræsentant i Humlebien, formand 

Ida Munch Fjeldborg Forældrerepræsentant i Frugthaven, næstformand 
Dennis Böttcher  Forældrerepræsentant i Trækronen    Afbud 

Gitte A. Grove  Forældrerepræsentant i Dagplejen 

Susanne Danielle Nielsen Forældrerepræsentant i Krokushaven 

Lykke Bay  Forældrerepræsentant i Trækronen    Afbud 

Camilla W. Thagaard Forældrerepræsentant i Frugthaven    Afbud     

Susanne Poulsen  Personalerepræsentant i Humlebien    

Marianne K. Wienberg Personalerepræsentant i Frugthaven   

Mette Hvid Kruuse Suppleant fra Krokushaven  

Kristina W. Fassing Suppleant fra Trækronen 
               

Referat 
Afsat tid Punkter 
 Nyt fra formanden 

 Information 

Jonas har været i kontakt med vores lokalpolitikker, Annette Schulz Jensen. Hun vil 

meget gerne deltage i vores kommende møde i november måned.  

   

 Opfølgning på temaer som vi tidligere har behandlet eller haft en dialog 

omkring. 

I august sendte forældrebestyrelsen deres høringssvar vedr. afvikling af merforbrug 

på dagtilbudsområdet. Sagen blev behandlet i Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 29. 

august 2022. Se referatet på Horsens Kommunes hjemme side / politik. 

 

 Nyt fra ledelsen 

 Hvordan ser Dagtilbud Bankager ud i tal 

Præsenteres på Power Point     

 

 Børnetalsprognose 

Vores børnetale bliver månedligt forøget, hvilket har betydning for, hvordan vi 

organiserer os i vores forskellige huse. I foråret så det ud til, at Krokushaven var helt 

fyldt op, og at det var udelukket, at der ville blive plads til børn, som ikke havde 

søskende i huset. Dette har ændret sig af to årsager. Det ene er, at flere børn har 

ønsket Trækronen og Humlebien end forventet, og det andet er, at børnetallet generelt 

er øget. Dette gør, at alle huse skal arbejde med, at der kommer flere børn til. Derfor 

er det meldt ud, at Krokushaven igen åbner op for børn, der ikke i forvejen har 

søskende i huset. Det skal dog være helt tydeligt, at man som forældre ikke kan være 

sikker på, at ens barn får en plads i børnehaven i Krokushaven, selvom ens barn har 

gået i vuggestuen.  

 

 Økonomisk status 

På nuværende tidspunkt har vi et mindre overskud på 400.000kr. Overskuddet 

skyldes primært, at børnetallet er øget henover sommeren. 

Det er centralt fra meldt ud, at det er vigtigt, at vi er sparsommelige, da kommunen 

har brug for, at den går ud af 2022 med så lille et underskud som overhovedet muligt. 

På baggrund af det, bliver der ikke købt stort ind eller renoveret yderligere i år. Der 

sparres ikke på lønkroner og dermed det pædagogiske personale.   
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 Det gode forældresamarbejde 

 Hvordan ser det ud fra et forældreperspektiv 

- Hvordan ser det ud på vores hjemmeside 

Der er ikke et ønske til, at der ligges yderligere kræfter i den generelle hjemmeside, 

men at vi derimod beskriver dagplejen mere i dybden. Ikke på individniveau, men 

måske kunne vi gøre den nuværende beskrivelse mere personlig med f.eks. at 

indskrive hverdagsbeskrivelser fra vores dagplejere.   

 

- Hvordan understøtter Aula det. 

Når vi kommunikerer ud via Aula, så virker det oplagt for forældrene, at de også kan 

svare den vej. Dette er ikke tilfældet. Vi skal derfor være tydelige omkring, hvordan 

man kommunikerer med os. En måde vi kunne være tydelige omkring det, ville være 

at aktivere auto på Aula. På den måde får forældrene straks besked om, hvilke andre 

muligheder der er for at kommunikere med os.  

Det fungere rigtigt godt, med de billeder, som bliver lagt ud på Aula. Det giver 

forældre mulighed for at få indblik i, hvad deres børn laver i løbet af dagen. 

 

- Forældremøder – hvad skal de kunne 

Der er et ønske til, at vi i institutionerne og ved dagplejen sætter små guidelines op i 

husene, som f.eks. omhandler den gode putning, den gode måde at komme ud af 

døren på osv.  

 

Til kommende forældremøder kunne det være givtigt, at der er et tema, som ikke kun 

omhandler børnenes hverdag. 

Rammesætningen er vigtig. F.eks. hvad er temaet, og hvad håber vi, at I forældrene 

tager med hjem. Det må som sagt gerne være konkrete temaer/emner. F.eks. 

- Kom godt igennem hverdagsrutinerne  

  

 Fremadrettet temaer til forældrebestyrelsesmøder 

 Evt. Hvor skal fokus ligge i forhold til den mad vi producere i 

produktionskøkkenet. Fx økologi, klimavenligt, økonomi osv. 

Forbedring-vedligeholdelse af vores legepladser- læ, skygge og flere 

legeredskaber osv. 

 

 Deltagelse af politikker til næste bestyrelsesmøde d. 8. november 

 Ideer til emner som vi gerne vil tale med hende om 

Vi tager rundt i alle huse. Vi starter i Krokushaven. Yderligere emner bliver meldt ind 

til næste dagsorden. 

 

 Status på brugen af Aula 

 Status på billedersituationen.  

Punktet skal på til næste forældrebestyrelsesmøde, da der er kommet ny lovgivning.  

Flere stuer ligger nu fast billeder ud. 

 

 Kommunikationen mellem forældre og dagtilbud. 

Se punktet: ”Det gode forældresamarbejde” 
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 Aktivering af deltagelse på legelister via Aula / oprettelse af Facebook 

grupper. 

Flere forældre føler sig udfordret på, at de bliver inviteret til at deltage i 

Facebookgrupper, som er knyttet til deres barn/børn i institutionen. Flere er 

bekymrede for, om den god tone kan holdes på siden, og andre er bekymrede for, om 

de bliver ekskluderet, hvis de ikke acceptere invitationen.  

Flere i forældrebestyrelsen deler denne bekymring, og undre sig over, at det er 

nødvendigt med disse grupper. Hvis det primært skyldes, at det kan være svært at 

finde kontaktinformation til andre forældre, hvis der fx skal laves legeaftaler, så kan 

det Aula løse det ved, at forældre aktiverer funktionen ”ja til at kunne ses på 

legeliste” 

 
 

Der kan mailes forslag til emner indbyrdes i forældrebestyrelsen. 

 

Annelise og Jonas  
 


