
INDKALDELSE TIL FORÆLDREBESTYRELSESMØDE I FIRKLØVEREN 

Tirsdag d. 14.januar 18.30-20.00 - Referat 
 
 

Afbud fra: Tilde 

 

 

 

1. Godkendelse af referat 

fra sidst 

 

 

Godkendt 

 

2. Referent i dag 

 

Ida  

 

3. Velkommen til nye 

medlemmer, intro til 

bestyrelsesarbejdet. 

Konstituering. 

 

Maj-Britt er ny medarbejderrepræsentant 

Ramazan og Mohammad er nye forældrerepræsentanter 

Ida fortsætter som formand og Maj-Britt fortsætter som 

næstformand. Maria, Nathalie og Jens er gået ud af 

bestyrelsen. 

 

 

4. Forventningsafstemning 

i bestyrelsen. Hvorfor er 

vi her? 

Bestyrelsesmedlemmers 

særlige 

interesser/kompetencer 

Synliggørelse af 

bestyrelsen 

 

Alle medlemmer præsenterede sig og fortalte lidt om interesser 

og baggrund for at være aktiv i bestyrelsen. 

 

Når vi sender mails er det vigtigt, at vi trykker ”svar alle”. 

 

 

 

 

5. Nyt fra Firkløveren, 

herunder info om pulje 

til flere pædagoger i 

vores vuggestue. 

 

Vi har modtaget puljemidler til flere pædagoger i vuggestuen, 

vi får tilskuddet i 3 år. Dvs. at der ansættes to pædagoger 

mere i vores vuggestue.   

Vi planlægger Fyraftensmøde i uge 8 for vuggestueforældre i 

forhold til indflytning og organisering i vuggestuen når den nye 

bygning tages i brug. Invitation kommer.  

Vi har to faglige fyrtårne i forhold til den styrkede pædagogisk 

læreplan – Alberte fra børnehaven og Mette fra vuggestuen. 

Vi vil igen i år arbejde på at få et grønt flag, i år vil temaet 

være ”spring ud i naturen” 

Firkløveren har d. 4. februar fælles aftenmøde med Rosenkilde 

daginstitution og Skovbørnehuset. Vi skal høre Nanet Borre 

vedr. leg (ægte leg - fri leg)   

Alle fastansatte medarbejdere i Firkløveren skal i år og næste 

år deltage i et udviklingsforløb som PUI har udbudt. 

Udviklingsforløbet er tilrettelagt ud fra at vi i børnehaven har 6 

børn i ”Det særlige tilbud”.   

 

 

6. Byggeri. Indkøb af 

inventar m.m. 

Indflytning 

 

Forventer indflytning slutningen af marts.  

Firmaet Rolighed er valgt til at skulle indrette vuggestuen.  

Legepladsen bliver reetableret et sted på grunden.  

 

 

7. Aktivitetsdag lørdag d. 

2.maj. Nedsætte et 

udvalg. Punkt på næste 
møde. 

 

Info om dette skal ud i god tid. Bruge en ændret, sidste års 

plakat. Bestyrelsen vil brede budskabet om arrangementet. 

Sonja vil fortælle/opfordre til fyraftensmødet i uge 8. 



INDKALDELSE TIL FORÆLDREBESTYRELSESMØDE I FIRKLØVEREN 

8. Planlægge møder i 

foråret. 

Vi fortsætter med tirsdag som fast mødedag kl. 18.30-20.00 

Næste møde d. 17. marts 2020. 

9. Evt. Deltagelse i Kick-off d. 27/2 Mohammad eller Tilde? 

 

Næste møde: Budget + der kommer en skrivelse ud ang. Den 

styrkede lærerplan + aktivitetsdag + nyt om indflytningen. 

 

Rengøring efter længere periode med ferie er nødvendig. Evt. 

at forældrene tager en klud og tørrer børnenes garderobe af 

inden ferien. 

 

 

 

 


