
Ref fra bestyrelsesmøde d. 31.1.2022 

Deltagere: Kim, Lars, Kathrin, Cecillie, Else, Gitte, Annette og Stig. 

 

Orientering fra afdelingerne.  
Vuggestuen. 
Nikoline stopper jo med udgangen af februar og vi havde ansættelses samtaler fredag d. 28. 
Vi havde fået 35 ansøgninger og kaldt 4 til samtale. Ud af dem valgte vi Karoline Jensen. Karoline bor i 
Herning og er 23 år. Velkommen til Karoline  
Christina er pt i gang med en diplomuddannelse omkring ”tidlig indsats/børn i udsatte positioner”. Det 
betyder at hun er på skole ca. 10 dage frem til og med april. 
Så er der kommet gang i de små grupper igen efter julen og der skal også laves fastelavnsting. Og selve 
festen bliver d. 28 februar. 
 
Team Øst. 
Camilla er startet på merituddannelsen til pædagog. Her skal hun være fuldtidsstuderende det første år. Vi 
har valgt at flytte Hanne, der har været vikar på Månen, ind på Solen i den periode. Det betyder så, at vi har 
skullet finde en ny vikar til månen frem til sommer, hvor vi forhåbentlig igen får studerende fra seminariet.  
Her har vi fået ansat Cecilie Ladefoged. Cecilie er 35 år og kommer fra Engesvang. 
På stuerne arbejdes der med forskellige aktiviteter i små grupper. Det er bl.a. omkring sprog, krea og på 
Regnbuen er der også sat fokus på ”fri for mobberi”. Der er også aktiviteter for Astronauterne fra Månen og 
Regnbuen (Solen har ingen Astronauter pt). Og for Astronauterne er der også planlagt de kommende 
”skole-samtaler”! 
 
Team Vest. 
Jeanette stopper desværre i sin stilling på Stjernen. Vi har opslag ude og afholder samtaler i uge 8.  
På Kometen er der gang i de kreative aktiviteter, ugens sang og tur 
Planeten er der fokus på at lære at lytte/modtage beskeder/forstå og så er der fokus på mulighederne for 
at være i små grupper med børnene. 
Og generelt er vi både på medarbejdere og børn ramt af ”Corona fravær”. Heldigvis har fraværet været 
jævnt fordelt som vi har kunnet holde gang i det meste.   
 
Procedure ved henvendelser fra forældre. 
Stig fortalte om proceduren når han får henvendelser om et eller andet fra en forældre. Når der kommer 
henvendelser er udgangspunktet altid at det aftales hvad der efterfølgende vil ske. Der er ingen 
henvendelser der ikke bringes videre og håndteres med de involverede. Der er ikke procedure for en evt. 
tilbagemelding til den der har henvendt sig. Det vil blive aftalt fra gang til gang. 
Vi tager altid henvendelser fra forældre alvorligt og forsøger at få den bedst mulige læring ud af det. Det 
betyder at henvendelserne bliver bearbejdet/drøftet på forskellige måder f.eks. direkte med den/de 
medarbejder der har været med/omkring det der er sket eller, at henvendelse danner grundlag for en mere 
principiel/faglig drøftelse i personalet. Samtidig er henvendelserne – når de kommer – af forskellige 
karakter, hvilket selvfølgelig også spiller ind i måden, de bliver håndteret på. 
Men helt grundlæggende er, at henvendelserne tages alvorligt og at vi jo har samme interesse i, at alle børn 
trives bedst muligt hos os, som man har som forældre. 
 



Corona restriktioner. 
Langt de fleste restriktioner ophæves fra 1. februar. På den baggrund havde vi en snak om, hvilke 
vaner/tiltag/anbefalinger vi fortsat skulle fastholde hos os. 
Vi blev enige om fortsat at holde højt fokus på hygiejne (håndvask/spirt) og vi opfordre også til fortsat brug 
af mundbind mens smittetrykket er så højt som det er pt.  Vi drøftede også muligheden af at opfordre til at 
børn blev holdt hjemme hvis der var husstandssmitte, men kunne efterfølgende konstaterer at vi ikke 
kunne finde vejledninger eller anbefalinger der begrundede dette. Aftalen blev at Stig skulle lave opslag på 
Aula efter mødet.  
 
Aula. 
Som opfølgning på væres Aula-drøftelser på sidste møde, kan vi nu se, at der er kommet betydeligt mere 
”liv” på Aula. Der er fortsat en udfordring omkring den tidskrævende proces det er at lægge billeder op 
(hvor alle børn skal ”Tagges”).  
Vi snakkede om den mulighed der er i at bruge billeder der viser aktiviteten (f.eks. gravemaskinen der 
flytter træer) uden børn på. Det giver fortsat noget at snakke ud fra, så på den måde har det absolut værdi, 
men det er ikke det samme som når der er børn med. 
Vi vendte muligheden af at ”presse” Aula til at finde en nemmere måde at håndterer det på, vel vidende at 
den grundlæggende årsag skal findes i GPDR lovgivning. Måske var det noget der kunne vendes på det 
fælles møde for bestyrelser der nævnes nedenstående. 
 
Netværksmøde for forældrebestyrelser. 
Formand, næstformand og leder er inviteret til et fælles netværksmøde for forældrebestyrelser d 28.4. 
 
Forældrefællesskaber mm. 
 
Her havde vi en bred snak om, forskellige muligheder for at sætte fokus på fællesskaber, nu hvor 
restriktionerne er ophævet og smittetrykket efter al sandsynlighed falder, så vi hen over foråret kan gøre 
”lige hvad vi vil”. Det gælder jo både for vores børnefællesskaber og forældrefællesskaber at de har været 
begrænsede i de sidste 2 år.  
Det førte til en ”idebank” som bl.a. indeholder: 

- Forældreaften omkring fællesskaber (hvordan støtter man op omkring børnenes fællesskab? 
Hvordan kan man være med til at give sit barn de bedste forudsætninger for at indgå i 
fællesskaberne? – blive en god kammerat? Og hvordan kan forældrenes fællesskab understøtte 
børnenes trivsel? 

- Sommerfest evt. med optræden fra Astronauterne (som jo er blevet ”snydt” for krybbespil) 
- Stue arrangementer 
- En ”Grøn-dag” med plantning (opdeling af legeplads)/forårsfest  
- Årgangsarrangementer f.eks. for Astronauter (børn og forældre). 

 
Vi fortsætter snakken på næste møde. 
 
Næste møde er d. 15. marts. 
 
Mvh Stig Skovbo. 


