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Referat af Forældrebestyrelsesmøde 
 Mandag den 7. november kl.17:00 til 19:30  

Børnehuset Langelinie  
 Afbud: Mette Line, Stine, Line, Anne 
Deltagere:  Daniel, Anne, Pernille, Mirna, Ann, Dorthe, Jeanne                                      

 

 Emne Form Hvem Ref Bilag  

       
1. Nyt fra formanden  

Institutionsforum  
Tilbagemelding fra Forældrebestyrelsen vedr. 
etablering af Aktivitetsudvalg, i de enkelte huse   
Forældrebrev på AULA i forbindelse med 
feriepasning mm.  
 

 Mette-Line og 
Anne 

   

  Institutionsforum: Tilsyn og arbejdsgrundlag, for det nye udvalg.  
Anne: Møde med dagtilbuddets kontaktpolitiker Heidi Holm, som opfordrede til at kontakte hende ved udfordringer. 
Emner: Bl.a vækst i børnetal, rekruttering og fastholdelse af personale, pasning i ferieperioder.  

- Forældrebestyrelsen gav udtryk for, at de mangler tilbagemelding, fra vores kontaktpolitiker, i forhold til 
problemstilling, vi tidligere har omtalt vedr. unges aktivitet på institutionens legepladser. 

- Forældrebrev fra Forældrebestyrelsen, i forbindelse med feriepasning, er under udarbejdelse. 
- Mulighed for etablering af aktivitetsudvalg i de enkelte huse.  
- Forældrebestyrelsen er tovholder i forhold til, at få etableret aktivitetsudvalg, i de forskellige huse. Enten 

ved fysisk opslag eller ved opslag på Aula.  

 

2. Opdatering af budget 2022 
  
Et kig ind i budget 2023 – forventet tildeling  
 

 Dorthe    
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Hvad vil vi gøre anderledes i 2023 – hvor kan vi 
nedjusterer  
 
Renovering af grupperum Østre Allé 1 og 5 
 
Miniflint – overflytning til Dagtilbud Søndermark – 
orientering/opdatering omkring processen 
Forældrebestyrelsens sammensætning i 2023 
Stine Apollo træder ud af Forældrebestyrelsen, 
grundet flytning til andet dagtilbud 
 
Indvielse af dagplejelokalet på Østre Allé   
 
Kort orientering, omkring det kommende tilsyn, i 
dagtilbuddene i Horsens – hvor ligges fokus  
 
 
 

  Budget 
- Budget 2022: forventer at komme ud med et overskud, hvilket er positivt, da budget 2023 er reduceret i 

forhold til i år grundet en forventet nedskrivning af bevillingen vedr. de socioøkonomiske tal   
- Budget 2023: hvad kan der skrues på økonomisk - kvalificere og reducere i tidsforbruget, i forbindelse 

med forældresamtaler og mødeaktivitet. 
- Gennemgang af vores dokumentation, er der noget der kan reduceres   

 
Renovering og indvielse af dagplejen 
  

- Renovering af Østre Allé 1 og 5. Indkøbt købmandsdisk, legebil.  
- Vi havde en hyggelig indvielse af dagplejelokalerne, med forældrekaffe og godt fremmøde. Det er 

planlagt, at dagplejerne benytter sig af rummet, hver onsdag, således at der går 14 dage mellem det 
enkelte barn og dagplejer kommer i legestue, - Dagplejerne er velkommen til at besøge vuggestuen og 
legpladsen på Østre Allé de dage, hvor de ikke kan benytte lokalet. Rummet benyttes af børnene i 
børnehuset, de øvrige dage. 

 
 
Forældrebestyrelsen/dagplejen ønskede at dagplejen kunne benytte multirummet: 
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- Forældrebestyrelsen /dagplejen ønskede at benytte lokalerne, to dage ugentligt, da det ville kunne skabe 
mere tryghed for børnene, når de skulle benytte lokaler i forbindelse med gæstedagpleje  

- Aftalen blev, at Dorthe ville undersøge muligheden for, at dagplejen kan benytte lokalet yderligere en dag.    
- Vi har efterfølgende været i gang med at afklare muligheden for, om dagplejen kan benytte multirummet 

på Østre Allé, til legestue hver uge. Det er desværre ikke muligt, på nuværende tidspunkt, da rummet er 
fuldt optaget de andre dage, af de øvrige børn i dagtilbuddet. Vi vil løbende være opmærksomme på, om 
dette ændre sig, men indtil da, vil dagplejen altid være meget velkommen til at komme og benytte sig af 
vuggestuens og børnehavens legepladser.  

- Det vil være muligt for dagplejerne, at benytte sig af biblioteket de øvrige onsdage. 
 

Kort orientering omkring det nye kommende tilsyn og hvad der vil blive taget afsæt i – en ny og spændende måde  
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3. Tilbagemelding fra Line, vedr. muligheden for, at 
søge fonde til fx nye ladcykler, solsejl, mm.  
 

 Line afbud     

  - .  
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4.  Forældreoplæg/eftermiddage vedr. sovebørn og 
light oplæg, omkring børns udvikling, med afsæt i 
neuropædagogik – fx NUSSA lege og betydning 
for barnets udvikling – foråret 2023  
 

  Dorthe   
 

 

  
 
 
 

- Dorthe arbejder med oplæg, som evt. kunne være en del af forældremødet til juni.   

5. Præsentation af Læreplanerne i efteråret  
 
Kort introduktion af arbejdsgrundlaget for Børne- 
og Dagtilbudsudvalget – Hvilken betydning vil det 
få, for den pædagogiske praksis  
Fokusområder i 2023  
Hverdagsrutiner – Aktionslæringsforløb 
Sprog og sansemotorik – bevægelse – at kende 
sin krop  
 
 
 
  

 
 
 

  
Pædagoger fra husene  

   

  Præsentation af efterårets læreplaner: 
- Sanne og Ann præsenterede aktuelle læreplanstemaer, Troldetemaerne i husene, og de faglige 

overvejelser, der ligger bag temaet   
- Forældrebestyrelsen tilkendegiver, at have fået en god introduktion og information omkring arbejdet med 

den styrkede pædagogiske læreplan – og hele bestyrelsen tilkendegiver, at de meget tilfredse med den 
høje faglige kvalitet   
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Læreplanstemaer og fokuspunkter i 2023 
 
En forventning om, at der vil være et særligt fokus på børnenes trivsel/leg og sproglige og motoriske 
udvikling. 
Der vil ligeledes bliver arbejdet med hverdagsrutiner, da der i alle disse rutiner ligger et stort lærings – 
potentiale som er med til at styrke børnenes selvhjulpenhed og give dem masser af selvtillid, ved at kunne 
selv.  

- Efter Nytår vil vi sætte skarpt ind på læring i hverdagsrutinerne, eks. spisesituationer, samling, 
garderobesituationen. 

 
Arbejdsgrundlag  

- Dorthe præsenterede det nye Børne- og Dagtilbudsudvalget. Arbejdsgrundlaget, med hovedvægten på 
pejlemærkerne 

-  
-  

6. Evt. Et ønske fra dagplejeforældrene om, at 
dagplejen skal mødes en gang ugentligt.  Dels 
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pga. gæsteplacering, og samarbejdet med husets 
børnegrupper. 

  -  Se tidligere besvarelser i referatet    

7.  
Evt. Beslutning vedr. regler om legetøj i 

børnehaven bliver lagt på Aula.  
 

 
 

    

 
8. 
 
 
 
 
 

Organisationsændring i Uddannelse og arbejdsmarked 
Den nye organisation er nu vedtaget og træder i kraft den 1. december 2022 med Mette Faust Kjær som vores nye direktør. 
”Børn, Unge og Kultur” bliver navnet på det nye direktørområde.  

 

  
  

 


