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Referat fra forældrebestyrelsesmøde 26.01-17 kl. 19.00 – 21.00 i Krathgården, Sjørslevvej 15 i 

Sjørslev. 

Dorte deltager i stedet for Hanne 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst 

2. Orientering om kommende forældre-brugertilfredshedsundersøgelse (det var godt nok et langt 

ord) –  

Kommer på Daycare i 6 feb 2017. Lave reklame i de forskellige huse. Resultatet kommer direkte til de 

forskellige huse. Spørgsmål og et fritvalgs felt. 

3. Orientering om gennemført APV og trivselsundersøgelse for Blicheregnen. 

Lederteamet og medarbejderrepræsentanter har afviklet kvalitetssamtaler med John Gejl og 

Ken Engedal. Det ser pt godt ud alle steder. Der er særlige udfordringer i et enkelt hus og 

dette arbejdes der med. Handleplan er iværksat. 

4. Orientering og drøftelse af samarbejdsmodel som iværksættes i det kommende år. En 

samarbejdsmodel som skal sikre at der gennemføres gode overgange fra fx dagpleje til 

børnehave og fra børnehave til skole.. sommeren 2017 opstart. 

 Gode overgange fra dagpleje til bh og fra bh til skole. Personalet arbejder på det på p 

møderne. ( måske med rød,gul og grøn) hvilke relationer har vi voksne til børn. Dorthe fortæller 

om hvad d pt gør i Vinderslev. Møde med forældre inden opstart - dialog ud fra samme skema. 

1/2 time til hver møde, uanset om der er udfordringer i familien eller ej. Man snakker også ud 

fra samme skema ved skolen. Altså en model som er gennemgående helt fra Sundhedsplejerske 

til skole. 

5. Nyt fra husene.  

Kratgården : er pt presset grundet langtidssygemeldinger. (der er nu iværksat foranstaltninger til 

imødegåelse af udfordringen). Arbejder med  Sprog og ”fri for mobberi” 

Vinderslev: Fælles fødselsdag (model Kratgården). Ændring af struktur pga faldende børnetal. 

Troldhøj: Legegrupper hver onsdag med deltagelse af børn på tværs af aldersgrupper Overvejer 

idræts bh under DGI, SFO til skydning 
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Thorning: Der er etableret legegrupper. 

6. Evt 

Hvor langt er billeder af bestyrelsen nået? 

Husk at man som bestyrelsesmedlem selv kontakter supp. Hvis man ikke kan deltage. 

Orientering om at robot overskuds penge går til to kufferter. En til Kodning og en til natur.it 

ting/robotter til tingene. Kufferterne skal rundt i alle 4 huse efter behøv. 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Larsen, 29161159 

 

 


