
Forældrebestyrelsesmøde i Firkløveren tirsdag den 29. januar 2019 

Afbud: Dorthe 

Fraværende: Jens  

 

1) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 

2) Referent i dag:  Maria 

3) Velkommen til nye medlemmer, intro til bestyrelsesarbejdet. Konstituering af bestyrelsen – 

Velkommen i dag til Natalie 

Gældende styringsvedtægt fra 2013 – hovedpunkter opridses og anbefales at bestyrelsen læser. 

Bl.a. bestyrelsens tavshedspligterklæring. 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Ida som formand og Maj-Britt som næstformand.  

 

4)  Forventningsafstemning i bestyrelsen, medlemmerne præsenterer sig selv. 

 Interesser og kompetencer: Flere med årelang spejdererfaring, landmandskendskab og viden om 

flora og fauna, lægefaglig viden og erfaring, flersprogede børn og familier. 

Synliggørelse af bestyrelsen: Opdaterer det tidligere udarbejdede skriv med billeder, der mangler 

billede af Nathalie og Jens. Billede kan sendes til Maria eller Jette.  

 

5) Opfølgning på pædagogisk tilsyn jf tilsendte materiale fra Jette:  

Generelt en høj scorer i den samlede KIDS-profil. Pædagogisk konsulent og lederkollega udefra oplever 

god kommunikation og tale med børn og ikke til børn samt medarbejdere, der prioriterer nærvær 

børnenes leg over ”at der skal være pænt”. Det bemærkes at vi har en god normering. 

Børneinterview: Et barn har nævnt støj i Radisehuset – giver anledning til at italesætte og ”mærke 

efter”, om andre børn oplever det. 

 

Forældreundersøgelse: Stor andel besvarelser. Enkelte nævner behov for flere hænder – 

udgangspunktet fra de besøg der er foretaget af anden leder er refleksionen, at der faktisk er en 

høj normering. Stor tilfredshed med den måde medarbejderne udfører deres arbejde på.  

 

To tilsendte skemaer til handlingsplan: 

a) At sætte medarbejderne ind i den reviderede læreplan. Info om Kick Off – legens betydning, 

kroppen mere ind i pædagogisk praksis. 

b) Udvikling af en mere systematisk evalueringskultur. Ikke blot aktiviteter men mere i de almene 

situationer – der er i dag mange forskellige slags evalueringsarbejder i gang. 

 

6) Byggeri: Der har i dag været byggemøde. Overskridelse af budget kr. 700.000. En revideret tegning 

blev fremlagt. Tilde udgår af byggeudvalg, Sonja indtræder understøttet af Ida. Bestyrelsen, ved 

Ida, udarbejder et skriv til fagudvalget. Ledelsesmæssige tanker i forhold til ny organisering, når 

udbygning står klar i december: Børnehavedelen skal i fremtiden understøttes af Annika og 

vuggestuedelen af Jette. Annika skal have færre børnetimer og mere ledelsestid. 

 

7) Aktivitetsdag 4.maj - udsættes til næste møde 



8) Planlægning af fremtidige mødedage. Enighed om at vi fortsætter med at holde møder om 

tirsdagen. Næste møde er tirsdag d. 26.marts. 

 

9) Evt. Vores naboer på Skanderborgvej 5 opfordrer os til at sætte farten ned på Skanderborgvej. Der 

står et skilt med max 20km/t.  

 

Referent: Maria  


