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52 
 

Godkendelse af referat - godkendt 
Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

Rie/Lærk
e 

53 
 

Orienteringer. 

1. Nyt fra formandskabet 

a. Seminar om forældresamarbejde. Kort tilbagemelding 

Et udbytterigt seminar med god inspiration til fremtidigt forældresamarbejde samt 

digital data 

b. Samarbejde om korsang 

Lærke orienterede om at hun arbejder med muligheden for at starte et børnekor i 

samarbejde med Dover kirke 

 

2. Nyt fra skole og Børnehus.  

a. Pædagogisk dag. Nye tiltag fra 1. april 

Forældregruppen er orienteret via brev/Intra. Derudover fortalte Lars og Caroline 

hvad ugeskema-revolution og medborgerskab betyder på mellemtrinnet. 

b. Budget 2020 – 2022.  

Der skal udarbejdes et realistisk ”beredskabskatalog” på 70 millioner.  

Børne- og skoleområdet står for 36.millioner. 

c. ”Hvem passer mine børn?” Information om normering i Børnehaven 

Børnehave og fritidsklub har stor fordel af at samarbejde omkring åbne og 

lukkevagter. Det betyder at vi kan være flere voksne i børnehaven ml 9-15. 

Derudover stor betydning at Jane, vores rengøringsassistent, indgår som tryg 

base om morgenen. Børnehaven prioriterer at have pædagoger ansat så der kan 

være to pædagoger/ kontaktpersoner i hver familiegruppe.    

d. Kursus for bestyrelser for dagtilbud (se Håndbog) 

Opfordring til at deltage d. 23. april. Dagsorden følger 

e. Opdatering på personalesituationen 

Sofie går på barsel 23.maj – Bolette er ansat som vikar. 

f. AULA 

Efter sommerferien inviterer vi til forældrekursus i brug af Aula der afløser Intra 1. 

august.  

 

Alle 

54 Årsmøde 30/4 

 Vi planlægger årsmødet ”Taletid og Tapas” Pjece om bestyrelsens medlemmer. 
Bestyrelsen mødes en time før årsmødet starter. Arbejdsgruppen v/Majbritt, Rie og 
Mette sender drejebog ud for aftenen. Formandsskabet står for beretningen og 
modtager gerne input. 

 
 

Rie/Lærk
e 

55 Skolefest d. 11/4 

 Vi planlægger og fordeler opgaver (se bilag) 
Drøftelse af aftenens forløb – derefter fordeling af opgaver. Enighed om at der er plads til 
forbedring af opgaveskema.  

Rie/Lærk
e/Lars 
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56 Forholdsregler ved et eventuelt udbrud af mæslinger i området 

 En kort drøftelse af forholdsregler ved et eventuelt udbrud af mæslinger i området. 

Else har været i kontakt med sundhedsplejen. Vi kan opfordre til at forældregruppen via 

stamkort skriver hvorvidt deres barn er vaccineret – skulle der komme et udbrud af 

mæslinger, vil vi blive orienteret om hvordan vi skal forholde os via Skanderborg kommune 

og sundhedsstyrelsen/ embedslægen. 

Else 

57 Skadelige stoffer i Børnehaven 
 En drøftelse af kommunikation af og eventuelle tiltag i forhold til at mindske skadelige stoffer i 

Børnehaven 

I Roskilde kommune er der fundet skadelige stoffer i indeklimaet i alle børnehaver- dog ikke 

akut farlige. Det handler om ftalater og flammehæmmere. I vores børnehaven har vi bl.a. i 

kraft at lokalefællesskab med fritidsklubben, samt egen dygtig rengøring gode fysiske 

rammer for børnene og dermed begrænset risiko for skadelige stoffer. Vigtige tiltag er god 

udluftning, udeliv, og at der via Skanderborg kommunes indkøbsaftaler er fokus på kemi og 

skadelige stoffer i inventar og legetøj. Børnehaven overvejer at stamme op på børnenes 

medbragte legetøj (jævnfør børnehavens garderobe- og legetøjskultur), samt at udskifte de 

blå overtræks-futter med tilbud om lån af diverse hjemmesko da de tiltrækker snavs og 

måske uheldige stoffer. 

Else 

58 Ansættelsesprocedure 

1. Endelig godkendelse af princippet. 

Efter mindre tilretning blev princippet godkendt.   

Udvalget 

59 Brug af skærme i undervisningen. Er der brug for et princip på dette område? 

Efter længere konstruktiv drøftelse blev beslutningen at der ikke er brug for et princip, men 

at skabe baggrund for at forældre og personalegruppe har dialogen omkring skærmbrug og 

digital dannelse. Temaet kan evt. lægges ind i et årshjul på forældremøder afstemt efter de 

konkrete årgange. Lars sender kort video til bestyrelsen vedr. skærmbrugs påvirkning på 

hjernen.. Evt et tema på næste årsmøde  

 

Rie/ 

Lærke 

60 Arbejdsdag 2019 
 Bestyrelsen drøfter og beslutter om der skal arrangeres en fælles arbejdsdag for børn og 

forældre i 2019. 

Fælles arbejdsdag fastsat til d. 15. maj. Arbejdsdagen begynder i skole og børnehave. 
Forældrene inviteres og opfordres til at slutte sig til i løbet af dagen. Der afsluttes med 
fælles aftensmad. 

Lars 

61  
 

Evt.  

 

 


