Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2018
Dagsorden:
1. Referat fra sidst
2. Eventuelt
3. Udvalg til planlægning af forældreforedrag til efteråret, Tema: Kvalitetsudvikling i dagtilbuddet og
den nye styrkede læreplan. Overvejelse: Skal det hjemlige læringsmiljø indgå i foredraget?
4. Tema: Principper for kost og kostpolitik i dagtilbuddet. Første skridt i udarbejdelse af en kostpolitik,
ny køkkenleder i Væksthuset, Anita, deltager forhåbentlig. Husne og Mary laver mad til mødet.
5. Afdelingerne rundt.
Referent:
Lene Syberg
Til stede:
Birgitte, Yazgul, Morten, Annelene, Camilla, Annie, Mathilde, Charlotte, Karina, Lene S
Referat:
Afbud fra Ahmed, Jacob, Mary og Amira.
Ad 1:
Referat godkendt.
Ad 2:
Orientering om Ghettoplanen og dens mulige konsekvenser. Lige nu er der en forhandling mellem KL og
regeringen i forhold til konkret udmøntning bl.a. på dagtilbudsområdet.
Ad 3:
Svært at få forældrene til at komme overhovedet. Erfaringerne viser, at forældrene kommer, når der er fest,
og børnene er med.
Afdelingsvis eller dagtilbud eller pr. hus? Vi kan ikke være hele dagtilbuddet ét sted, så det må være pr. hus.
Forældrene skal føle, at de kan bidrage med noget til foredraget, fx gruppearbejde medarbejdere og forældre i
mellem.
Konkret og praksisorienteret.
Hvorfor er det, vi gør det, vi gør, fx læsning? Lade dagtilbudsloven og dagtilbudspraksis fylde mindst, så
læringsmiljø i hjemmet fylder mest, så forældrene får noget praksisnært med hjem. Dette for at imødekomme
forældrenes behov for viden, som efterspørges i afdelingerne.
Så rammen er kl. 16-18, fagligt oplæg fra 16-17, hvor aktiviteter for børnene, derefter fællesspisning i
afdelingerne.
Udvalg: Camilla, Lene S., Annelene, Camilla, DP, Karina, Yazgül, Mathilde. Lene inviterer til møde efter
sommerferien.
Ad 4:
Gruppearbejde i forhold til 3 spørgsmål:
• Hvad er generelt vigtigt for mig som forælder vedrørende den kost, mit barn får i dagtilbuddet?
• Er det vigtigt for mig, om det er de samme kostprincipper for alle afdelinger i dagtilbuddet?

Er der værdier omkring måltidet, som er vigtige for mig som forælder, dagtilbuddet skal danne
rammen for?
Stikord/tanker i forhold til første spørgsmål:
Sundt og varieret - forskelligt.
Krav (fx halal) fra nogle forældre.
Fisk.
Barnets glæde ved mad.
Kød?
Linser/bønner.
Bliver præsenteret for mange ting, som de vil prøve at spise hjemme.
Økologi.
At maden bliver serveret, så barnet selv kan vælge til/fra.
Stikord/tanker i forhold til andet spørgsmål:
Nej.
Det er vigtigere, at afdelingen/husene fungerer, fx alle huse i Væksthuset får det samme.
Stikord/tanker i forhold til tredje spørgsmål:
Bordskik/struktur.
Smage på ukendt madvare.
Barnets glæde ved forskellig mad.
Madplan på børneintra – eller bare huske at hænge op.
Sukker med måde → vuggestue/børnehave.
Madfællesskaber, alle spiser det samme, der bliver ikke peget fingre.
Maden bliver lavet i husene.
Sukkerpolitik – til de rette tidspunkter, fx kage til fødselsdag, Påske, osv. / Sund fornuft.
Kulturelle forskelle, fx kan der være meget slik til en fødselsdag.
Der må gerne være forskel på vuggestue og børnehave.
Godt med løbende dialog – mest mulig egenproduktion.
•

Anita fremlægger sine tanker om, hvad der serveres i Væksthuset i en ugeplan:
Så meget som muligt øko; dansk produceret; fuldkorn; det meste egen produktion, fx alt brød.
Måltiderne/kostplanen følger årstiderne.
Madplan kan komme op på intra + hænge i afdelingerne.
Anita kan inviteres med på forældrerådsmøde, hvis kost er på dagsordenen.
Anita + Lene arbejder videre på kostpolitik.
Ad 5:
Vedrørende ansøgning til legeplads Væksthuset vil Annelene gerne kigge mere, men det er tidskrævende og
hun fortsætter et stykke tid endnu.
Væksthusets store legeredskab ”Blomsten” åbner så snart arbejdshegnet er væk.
Nye styrelsesvedtægter i forbindelse med ny dagtilbudslov pr. 01.10. Ændringen er primært, at bestyrelsesåret
går fra 1.6 til 1.6 + der bør være minimum 6 møder årligt.
Hjemmesiderne skal opdateres, både dagtilbuddets og afdelingernes. Der er gamle nyheder, og visuelt ser det
ikke opdateret ud.

En opmærksomhed på at børnenes sprog i perioder kan være rigtig hårdt. Godt som forælder at gøre
opmærksom på det, da det er vigtigt, at børnene lærer, at der skal være en ordentlig tone og sprogbrug.
Sommeroptog for hele dagtilbuddet i sidste uge – stor succes.
Nyvalg medarbejderrepræsentanter til fælles personaledag 16.09.
Forældre skal vælges til bestyrelsen september: fra Viben, Stranden. Der skal være valg til nye forældreråd i
alle afdelinger inden 1.10
Tak for dejlig mad til Yazgul og Husne 😊😊

