
Referat fra forældremøde med valg til bestyrelsen d.9/4-2013 
 

1. Helle byder velkommen. 
2. Dorrit fortæller om hverdagen i vuggestuen.   

- Hverdagen er struktureret med de små 
- Der øves  i at blive selvhjulpen 
- Torsdagssamarbejde, hvor de små fra børnehaven og de store fra vuggestuen mødes 
- ”Hvad ønsker vi?” – En tvillingebarnevogn (evt. gennem kommunen). 

3. Tanja fortæller om hverdagen i børnehaven. 
4. Spørgsmål og svar. 

Herefter kommer en del spørgsmål samt drøftelse om oplæggene. 
Der spørges bl.a. til hvordan der foregår lærerig leg for de små vuggestuebørn. 
Der spørges ind til hvordan det står til med personalets ressourcer ovenpå processen med flytning og  
Byggeriet. 
Det foreslås at dagen for vuggestuebørnene beskrives rigtig god på hjemmesiden, da det er her der ligger et 
stort kundegrundlag fremover (evt. en folder eller andet PR). Ligeledes foreslås at hjemmesiden skal 
opgraderes til også at fremhæve vuggestuen, som en forælder siger ”man kan være helt i tvivl om der 
overhovedet er en vuggestue.” Men vuggestuen mangler dog ikke børn pt. 
Der kommer en del reaktioner på og frustrationer over, at de såkaldte gamle kendte voksne fra Øster Alle 
afdelingen er rykket til vuggestuen, hvortil der forklares og svares, at de voksne der har kompetencerne samt 
lyste til at arbejde med vuggestuebørn har fået tilbudt stillingerne og at vi må acceptere, at der sker 
forandringer i sådan en proces, som det vil være at bygge et nyt hus, tage det i brug og sammenlægge to 
personalegrupper i hverdagen, starte vuggestue samt produktionskøkken til vuggestuebørnene. Vi har alle et 
fællesansvar for at skabe nyt godt børnehus af to gamle.  
Emner som mad til de helt små vuggestuebørn samt morgen rutiner og ritualer med at vinke farvel vendes . 
Alle tilstede får mulighed for at melde ud, hvad de tænker om huset både  ris og ros. 

5. Flemming gennemgår årsberetning, budget, bestyrelsesarbejde.  
a. Budgettet: Et forventet underskud, som er budgetteret med. 

6. Henrik fremlægger budget for Børnenes Vel. 
7. Dorrit fremlægger madordningen i vuggestuen. 
8. Henrik fremlægger bestyrelsens beslutning om også, at servere eftermiddagsmad til børnehavebørnene for 

en merpris af 150,-kr søskende får 50 kr rabat. Ordningen rummer mælk, formiddags frugt samt 
eftermiddagsmad. Det vedtages på forældremødet at starte  1. Maj 2013. Samt at det er en prøvekørsel der 
varer et år. 

9. Valg: Henrik og Anne er på valg og de to nye medlemmer til bestyrelsen bliver: 
- Dorte (mor til Victoria i vug.) mailadresse dorteelisabeth  hotmail.com 
- Kamilla (mor til Villiam I vug.)mailadresse kamilla.s.jakobsen° gmail.com 
- Suppleant Mette M. Nymark Hansen. mettemnh@gmail.com 
- Revisor Henrik Hedelund (ikke medlem af bestyrelsen) Tilforordnet medlem i forbindelse med hjælp til 

hussalget. 
10. Valg til aktivitetsudvalget;  Nyt medlem bliver; Jan (Silles far), Praktiske grise bliver Peter (Katrines far), Tabita 

(Mille maries mor), Henrik (Augusts far), Dorte (Victorias mor), Janne (August S.´mor) 
11. Evt. Seddel om værktøj til arbejdsdage sættes op. 

 
Referent Tine og Anne. 
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