
INDKALDELSE TIL FORÆLDREBESTYRELSESMØDE I FIRKLØVEREN 

Tirsdag d. 26.marts kl. 18.30-20.00 
 
 

Afbud fra: Thilde, Dorthe 

 

 

 

1. Kommentarer til 

referat fra sidst 

 

Ingen 

 

2. Referent i dag 

Maria 

 

3. Nyt fra 

Firkløveren/husene 

Børnehaven:  

- TOPI i marts. 

- Grønne Spirer – anlægge højbede, kartoffellege, så kartofler 

”Jord til bord” og ”Krible Krable”. 

 

Vuggestuen: 

Topi i marts 

Kartoffellabyrint, deltager i Grønne Spirer Projekt sammen med 

vuggestuen. 

Samle skrald 

 

Borgmesteren kommer ved 14,30/15-tiden til sommerfesten den 14. 

juni og hejser ”Det Grønne Flag”. 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan: Jette og Annika har været på 

to læringsdage ud af tre samt et andet kursus. Invitation til 

forældrebestyrelsen om deltagelse i Jens og Ida 

 

I maj planlægges to eftermiddage for personalet, idet pædagogisk 

lørdag i år er aflyst pga. forventet byggeri.  

I efteråret uddannes faglige fyrtårne 2 stk. 

 

Legepladseftersyn – godkendt. 

Manglende vedligehold på pumpe i dræn.  

 

 

4. Økonomi 

2018/2019 

 

Positiv og sund økonomi. Overskud fra sidste år kr. 499.000. 

Der har været mulighed for at forlænge vikariater Rene og Kaya. 

Michelles ansættelse tænkes forlænges  

Lene husassistent fra 25-30 t. pr. 1. april og ændret åbningstid. 

Pernille O. ansat i Nøddehuset til og med 31.08. 

 

 

5. Aktivitetsdag 

lørdag d. 4. maj 

Der skal meldes ud via bestyrelsen samt opslag i husene udover 

Tabulex. Kl. 9-13 med fællesspisning, evt. suppe og langtidshævet. 

Ida laver udkast ud fra den skrivelse, der blev lavet fra sidste år.  

Vigtigt med tidsplan – så der er tid til både opgaver og hygge. 

Deadline for tilmelding forældre 26.04. 

 

 

 

6. Nyt fra 

byggeudvalgsmøde 

19.marts 

 

Det politiske udvalg har takket bestyrelsen for det udsendte brev, 

ingen yderligere kommentarer omkring bestyrelsens bemærkninger 

4 optioner i alt 2 på meter, 1 på ovenlys og 1 på hegn ud fra samme 

tegning som sidst. Kr. 265.000 resterer. Evt. kan der overføres 



INDKALDELSE TIL FORÆLDREBESTYRELSESMØDE I FIRKLØVEREN 

midler fra inventar. Evt. kan der overføres opsparede økonomiske 

midler. 

Maj-Britt Thy skal på næste fagudvalgsmøde 1. april bringe sagen 

op, så det kan afklares hvilke løsninger, der kan bringes i spil. 

 

 

 

7. Punkter til næste 

møde/dato til 

næste møde 

 

 

 

11. juni. 

 

 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 


