
 Referat fra Dagtilbudsbestyrelsesmøde 
den 13/6 2016. 
Afbud Thomas fra Kolbøtten, Rikke Dollerup, Rikke fra Labyrinten, Claus fra Pilehytten. 

 

1. Runde fra afdelingerne med fokus på kommunikation og forældresamarbejde:  
 
Troldehøjen har haft fokus på ny leder, nyt personale og udflyttergruppen til Bøgely, Spil-
oppen har haft fokus på en opstartsbrochure, hvilke værdier har vi i institutionen, god op-
bakning fra forældre. Dagplejen har lavet en facebookgruppe for dagplejeforældre til kom-
munikation omkring evt. legeaftaler, spisegrupper osv. Hvordan profilerer vi dagplejen, 
hvad kan dagplejen som noget særligt, opstartsbrev sendes ud til forældre. Labyrinten har 
oplevet uro omkring udflyttergruppen, kommunikation med forældrene har fyldt meget. 
Olympia oplever at børneintra fungerer godt, har anbefalet at der ikke bliver lavet en face-
bookgruppe til forældrene, hvilken måde kommunikerer vi ud på, har lavet pjece om ferie-
tilmelding fra forældrerådet. Kolbøtten:Flytning og byggeri fylder stadig meget. 
Legepladsen er projekteret, Dagtilbuddet har bevilget beløb. Vi skulle meget gerne starte 
op i det nye hus mandag i uge 31 efter sommerferien. Vi planlægger en indflytter fest sidst 
i august måned. Der er stadig stor opbakning fra både personale og forældre vedr. flytning 
og genhusning. Mange af børnene er begyndt at have legeaftaler med hinanden, så vi udar-
bejder en frivillig-mappe med forældres telefonnumre som er let tilgængelig, så man nemt 
kan ringe til hinanden hvis 2 børn ønsker at lege videre når de kommer hjem. Vi skal have 
børnehave gruppen delt i to, da der skal startes en gruppe mere op når vi flytter tilbage.  

 

  
Nyt fra bestyrelsen Dialogmøde med rådmanden. Det var et rigtig godt møde med super 
godt indhold. Spændende workshops. DT deltog med en workshop om forældreinddra-
gelse. God dialog med Rådmanden, vi nåede desværre ikke selv at komme i dialog med 
ham.Bedre indsigt i hvordan de arbejder på Rådhuset. Rådmanden vil gerne ud og møde de 
forskellige bestyrelser. Rådmanden var meget åben for de forskellige forslag der kom. An-
befale at deltage, hvis muligheden byder sig igen. 

  
 

2. Nyheder fra DTB:  
 

 Riis gård og skovbørnehaven – pædagogiske intentioner oplæg ved pædagogisk leder Søren 

Nielsen. Det er et anderledes tilbud, end det man får i en traditionel institution. Konfliktni-

veauet falder hos børnene, når de ´kommer ud i en skovbørnehave. Børnene bliver bedre 
til at mærke efter, hvad de har haft brug for. Børnene har indbyrdes fået nye roller, og le-
ger mere på tværs. Børnene bliver motorisk stærkere af at færdes i naturen. Forventnin-
gerne til forældrene skal italesættes tydeligere, når børnene er i en skovbørnehave. Børn 
skal udfordres og lave risikofyldt leg for at blive mere robuste. 



 Familiegrupper ved Mette Steen:I forbindelse med tidlig indsats er der lavet et tiltag, der 
hedder familiegrupper. 6-8 familier til hver gruppe. Grupperne er tiltænkt familier, hvor 
det er svært at være forældre eller familie. Grupperne bygger på Marlborugh metoden, 
hvor det er guidning og samtale i grupperne. Forældre er i gruppen i op til 15 uger, og mø-
des en gang i ugen fra 15-18. Der bliver udarbejdet mål for de enkelte familier.  

 Drift og budgetstatus.  

o Der er udfordringer på grund af langtidssygemeldinger og manglende børn i en 
afdeling. Fællesposterne er blevet skruet helt ned. 

 Pilotprojekt i dagplejen. Kommende projekt hvor DT er med. Fokus på organisering, 
drift og kvalitet.  

 Udbygningsplaner for ny institution, 16/9 Universet, der har en naturfaglig profil. Ras-
mus Højlund Pedersen er ansat som pædagogisk leder.   

 Bavnebakken er blevet udpeget til deltagelse i et pilotprojekt, som handler om sang-

glæde.  
 

3. Kommunikation  

Bestyrelsen vil udarbejde en politik vedr. kommunikation og ligeledes etablere et fælles udkast 
til drøftelse i alle forældreråd. Der peges på en løsning med at overvåge facebook, da det kan 
give en indikator på uforløste sager. Bestyrelsen vil være ambassadør for den gode historie. 
Pernille Dressel er konsulent i forbindelse med udarbejdelse af politik og proces til forældrerå-
dene.   
 
Næste møde: 

 Evaluering af pasningen i år. 

 Kommende LUP 


