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Til stede: Villy (leder), Kristina (pæd hvinningdal bh), Helle (dagl. leder), Susanne (kærsgård), Diana (hvinningdal 

bh, Lone (pæd regnbuen), Birgitte (pæd kærsgård), Julie (hvinningdal bh), Ana (Kærsgård), Line (Kærsgård) 

Fraværende: Maria (har ikke længere børn i Regnbuen), Lotte (Regnbuen) 

Ordstyrer: Helle 

Referent: Julie 

Dialogmøde/fælles feriepasning: dialogmøde vedr. feriepasning gennemgået. Er et emne til orientering på 

forældremøder.  Der er nogle tvivlsspørgsmål vi stadig mangler svar på. Der skal tages stilling på ny vedr. 

feriepasning næste år, formentlig omkring februar/marts. Line har lavet et oplæg til præsentation på 

forældremøderne. 

Nyt børnehus: personale er blevet ansat pr. 15. september. 4 pædagoger og 2 medhjælpere. Indtag af børn fra 

1. oktober på to vuggestuestuer. To ekstra stuer forventes at stå klar til omkring sommerferien. Ansættelse af 

daglig leder er i gang. I ansættelsesudvalget skal der indgå en forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Villy 

informerer om datoerne for samtaler, der er to samtalerunder. Hvis man ønsker at deltage i samtalerne, gives 

besked til Line.  

Kostordningsvalg: fortsat STOR tilslutning. Næste valg om 2 år, valget skal være afsluttet inden udgangen af 

maj.  

Forældremøde: forespørgsel fra forælder om der hvert andet år skulle være en foredragsholder udefra 

(fællesmøde for alle huse). Der er ikke besluttet noget om det. Punkt til første møde i ny bestyrelse kan være: 

Hvad tænker vi om forældremøde næste gang? Skal der være et fælles oplæg? Villy foreslår at et tema kan 

handle om: tilbyder vi de fysiske rammer vi gerne vil?, er vi forskellige nok som voksne?, hvad tilbyder vi de 

vilde piger og stille drenge og vice versa? Line har lavet oplæg til hvordan vi præsenterer bestyrelsesarbejdet 

på forældremøderne. Line deltager på forældremøde i Regnbuen. Repræsentant for skole/SFO deltager i 

forældremøderne i storbørnsgrupperne, hvor det kan lade sig gøre.  

Nyt fra husene:  

Kristina - feriefortællinger, startet nyt læreplanstema: krop og bevægelse. Forældrearrangement/sommerfest 

med cirkustema. Fokus i vug - små nye. PA-studerende i bhv.  

Birgitte - vug modtagelse af nye børn. ture på tværs af vuggestuegrupper for ældste børn. uge 35 fri for 

mobberi og sommerfest. Uge 39-40 tema om genbrug/forskønnelse af legeplads. Uge 41 motionsuge. 

Helle/Lone - ny pædagog ansat i vug. 3-4 årige legegrupper på tværs. besøgsdage af vuggestuebørn for at lette 

belastning i vug. Storbørnsgruppe - fri for mobberi. Vug har fået mange nye små, tager på ture med de små. 

uge 41 motionsuge. Musikpædagog i bhv, skal efter planen også rundt i de andre børnehuse. Ny pæd i vug. 



Sommerfest med mange deltagere.  

Villy: luft i økonomien. Gør at vi stiler mod to pædagoger og en medhjælper pr. vuggestuegruppe, når der 

ansættes nye. Trivselsvurderinger starter snart. Pædagogisk dag for det samlede personale. Tema: markante 

forældre. 

Første møde i ny bestyrelse: tirsdag 30. oktober kl 19. i Regnbuen. Både repræsentanter og suppleanter 

deltager. Punkter: Nyt fra dialogmøde. Opfølgning på forældremøde. Forældremøde 2019. Budget 2019.  

Evt.: rengøring af krybberum. Der har været tvivl om hvorvidt forældre skal bidrage til rengøring. Villy fortæller 

at opgaven påhviler institutionen. I Regbuen og Kærsgård vasker forældre slev sengetøj. Vuggestuerne i 

hvinningdal børnehus vil appellere til det samme på forældremøde.  


