
INDKALDELSE TIL FORÆLDREBESTYRELSESMØDE I FIRKLØVEREN 

Tirsdag d. 27. august kl. 18.30-20.00 

Afbud fra: Dorthe, Tilde og Nathalie 

Dagsorden Referat 

 

1. Referat fra sidst og 

valg af Referent i dag. 

 

Referatet er godkendt. 

Maria er referent. 

 

2. Evaluering af 

Sommerfesten 

 

Flot med deltagelse af vores Borgmester ved hejsning af ”Det 

grønne Flag”. Alle er enige om, at de forskellige poster fungerede 

godt, havde en uformel karakter og deltagelsen muliggjorde, at 

familier kunne gå til og fra. En enkelt familie har ytret forvirring 

omkring, hvor posterne var. Der var to opslag hængt op, der viste 

hvor de var. Fin sammenhæng mellem læreplanstemaer og familiers 

forståelse af, hvad børnene har været igennem i årets løb. 

Bestyrelsen oplever, at det var godt, at de også kunne deltage 

sammen med egen familie. 

 

3. Nyt fra Firkløveren – 

Sommerferien, 

barsler, kurser, 

byggeri m.m. 

 

Sommerferien har været stille og rolig – over 50 % af forældrene 

har dog ikke meldt deres børns ferie i tide. Havde fremmødet været 

kendt i tide, havde det været muligt at flere medarbejdere kunne 

afholde ferie i starten af perioden. Opmærksomhedspunkt om, at 

forældre først rykkes, når deadline er overskredet samt ens datoer 

på Tabulex-systemet. En tendens til at flere børnehavebørn holder 

lang sommerferie end vuggestuebørn, hvilket vi dog har oplevet 

anderledes i år, hvor langt de fleste vuggestuebørn også har holdt 3 

ugers sommerferie. 

 

Barsler: Camilla og Michelle går på barsel i november måned. I 

første omgang afventer vi børnetal og budget for 2020 og slår kun 

vikariat op for Camilla, da Michelle er i en midlertidig ansættelse. 

Kaya er holdt op pga. pædagogstudie, Yasmin holder op 30.11 pga. 

sygeplejestudie – måske bliver hun til december/januar, Louise er 

her fremadrettet i en midlertidig stilling til maj 2020. 

 

Temadage/kurser efterår 2019: Uddannelse ”Faglige fyrtårne”, 

kursus ”Leg, læring og emotionel udvikling”, ergoterapeut Connie 

Nissen om sanseintegration, rytmik og musik. 

 

Byggeri: Kloakkers placering og jordbundsundersøgelser har 

standset byggeriet midlertidigt i juli måned, idet der blandt andet 

skulle laves nye kloakker. Der blev lavet en bevilling på ca. kr. 1 

mio., som nu er blevet godkendt politisk. 

Forventning om indflytning er nu i slutningen af marts 2020. 



Dagsorden Referat 

4. Økonomi/Børnetal 

 

 

På trods af et forventet minus på ca. kr. 200.000 i år løber 

budgettet rundt (PROKAP), vores store overførsel fra sidste år 

gavner os i år.  Befolkningsprognoser viser, at den stigende kurve er 

stagneret. Ny lovgivning (Ghettoloven) fra og med januar 2020 har 

et loft på max. 30% for familier med bopæl i Ringparken. 

5. Forældremøde og valg 

til bestyrelsen i 

efteråret – Vi foreslår 

at slå 

forældremøderne 

sammen. Vi vil hører 

om I har forslag til 

emner?  

 

Sammenlægning af møderne er en god idé, hvilket betyder at der er 

fælles forældremøde d. 6.november. Tanker om udefrakommende 

oplægsholdere, oplæg om hverdagsnære ting om dagtilbuddets 

hverdag drøftes. Sidstnævnte ønskes prioriteret. 

6. Mad og måltidspolitik 

 

Denne drøftes, bl.a. ansvarsfordelingen ift. forældreansvar og 

dagtilbuddets ansvar, når der fx er en sukkerpolitik. 

Vi forventer at vores revidere mad og måltidspolitik er klar til 

uddeling blandt forældre i efteråret. 

 

 

7. Næste møde 

 

Høring af budget er udskudt til 8-16.oktober. Jette laver et udkast 

og rundsender. Næste møde er d. 8.oktober kl. 18.30-20.00. 

8. Eventuelt 

 

Orientering om musikarrangementer mm. som er blevet tilbudt til 

dagtilbuddene, grupper af børn fra Firkløveren er meldt til de fleste 

arrangementer 

Repræsentant til drøftelse af Børn og Unge-politikken. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer henviser til, at der er en 

deltager fra bestyrelsen repræsenteret. Maria deltager som 

ledelsesrepræsentant fra anden virksomhed og vi har derfor brug for 

en fra os. Ingen af de tilstedeværende har mulighed for at deltage. 

BEMÆRK at tilmeldingsfristen er 1.september.   

 


