
Stribonitten 

Forældremøde med valg til 

bestyrelsen d. 26.3.2014 



Dagsorden. 
1. Velkommen V/Helle. 19.30-19.40 

2. Madordning  V/Birthe.19.45-20.00. 

– Spørgsmål og svar. 20.00-20.30. (kaffe pause.) 

– Eftermiddags madordning evaluering. 

3. Formandens beretning, herunder budget. v/Flemming Andersen. 20.30-20.45 

4. Året der kommer v. Helle Hinnerup.20.45-20.55 

5. Valg til bestyrelsen og aktivitets udvalget. 21.00-21.15 

– Herunder også valg af suppleant og revisor. 

6. Indkommende forslag, skal være formanden i hænde 8 dage før. 21.15-21.25 

7. Eventuelt. 21.25-21.30  

8. Tak for i aften. 



Referart af madordning debat 
2. Efter Birthe havde fremlagt tanker om mad og frokost ordning var det muligt for forældrene at give deres holdninger til kende både i forhold til 

frokostordningen og vores egen frugt – og eftermiddagsmads ordning. Der var blandede holdningerne til den lovbestemte frokostordning, nogle syntes at det er 

dyrt, andre syntes at det er dejligt at børnene får så varieret mad og at de ikke selv skal smøre madpakke. De forældre fra vuggestuen der var fremmødt vil 

gerne have frokost ordning i børnehaven, deres børn starter meget  snart i børnehaven. I forhold til vores egen frugt og eftermiddagsmads ordning så var alle 

glade for den og havde gode oplevelser med maden, nogle oplever i at børnene i kraft af vores eftermiddagsmadsordning ikke er så kræsne mere, de tør 

smage på forskellige madvarer. Der blev spurgt ind til om børnene kunne deltage i madlavningen og det er der ikke tid til, børnene  kan være med hvis det er 

muligt, de står i dag og kigger med mens Birthe tilbereder maden og hygger sig meget med det. 

 

Vores egen frugt og eftermiddagsmadordning havde en prøve tid på et år og derfor skal bestyrelsen nu tage stilling til om der er stemning for at den fortsætter. 

 

Den lovbestemte frokostordning vare i 2 år, hvis den bliver en realitet og træder i kraft januar 2015 og vil så være til debat igen i 2017. Der er mange praktiske 

ting der skal falde på plads. Der ydes fra kommunens side søskende rabat på den billigste plads. Dvs. har man et barn i vuggestuen og et i børnehaven med 

frokostordning så er der 50% søskende rabat. 

 

Hvis madordningen træder i kraft vil prisen januar 2014 være  503,00 kr. vores egen frugt- og eftermiddagsmadordning, skal betales ved siden af og er stadig 

150,00 kr. med rabat på 50kr. til søskende i børnehaven.  

 

Reelt set har I 3 muligheder: 

1. Frokostmåltid. 503,00 i 2014 priser. 

2. Frokost måltid og frugt-og eftermiddagsmad.653,00 i 2014 priser. 

3. Frugt- og eftermiddagsmad 150,00 i 2014 priser. 

 

Meningstilkendegivelsessedlen som I har fået sendt på mail før mødet d. 26.3. skal returneres inden for fristen som er d. 30.3 hvis I fravælger frokost 

ordningen. 

 

Der er lavet en lille seddel angående vores egen ordning som I gerne må returnere senest 30,3 2014. Den vil hænge på jeres pladser torsdag d. 27.3.2014. 

 

Personalet har den opfattelse at det ikke vil kræve det store af os 15 minutter ekstra til oprydning efter maden mere end vi bruger idag, vi kan se fordele og 

ulemper ved ordningen. Bliver den en realitet vil vi gøre vores bedste til at det bliver en god oplevelse at spise sammen i Stribonitten. Alle skal så have 

hygiejne certifikatet. 



Lidt fakta om madordning 
• Ifølge loven skal alle børn tilbydes et sundt frokost måltid alle hverdage. 

• Men det er muligt at fravælge tilbuddet. 

• Det er forældrebestyrelsen der kan beslutte at fravælge tilbuddet. 

• Den enkelte forældre kan ikke vælge til eller fra, det et fælles tiltag. 

• Ordningen fravælges hvert 2 år, med ophør 6 mdr. efter. 

• Pris pt 503,00 kr. pr måned pr. barn, der gives søskende rabat. 



Madordning  

• Velkommen til madordning. 

• Kost råd. 

• Kostplan. 

• Stribonitten kostpolitik. 



Velkommen til Madordning 

”Vores barn spiser ikke aftensmad 

mere” 

”Vores barn er begyndt at smage 

mere forskelligt” 



Kost råd 

 

 

 



Kostplanen 

Madplan uge:   36 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Morgenmad: Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med 

  Børnehaven Børnehaven Børnehaven Børnehaven Børnehaven 

            

Formiddagsmad: Frugtfad m/ grovbolle Frugtfad m/ grovbolle Frugtfad m/ grovbolle Frugtfad m/ grovbolle Frugtfad m/ grovbolle 

            

Frokost: Fiskefad på gr.sagsbund -  Små rugbrødssnitter m/ lever- Kyllinggryde m/ K.mos -  Mannagrød m/ frugtmos Æggeroulade m/ gulerødder 

  bulgur - grovboller posteg - Fars - banan broccoli   grovflutes 

    agurk - asie       

            

            

Eftermiddagsmad: Grovbrød m/ makralsalat Gr.sagssnack m/ grovboller Hj.lavet yoghurt - grovbolle Bagt K.mos m/ skinke - grønt Kyllingsalat m/ grovboller 

            

Madplan uge:   37 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Morgenmad: Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med 

  børnehaven børnehaven børnehaven børnehaven børnehaven 

            

Formiddagsmad: Frugtfad m/ grovbrød Frugtfad m/ grovbrød Frugtfad m/ grovbrød Frugtfad m/ grovbrød Frugtfad m/ grovbrød 

            

Frokost: Boller i karry m/ vilde ris Små rugbrødssnitter m/ lever- Indianergryde m/ fuldkorns- Hirsegrød m/ kogte pærer- Lever/oksekødsfad m/ revne 

  bønner posteg - pølse - Kippers pasta stykker gr.sager - kartf. - tomatsovs 

    agurk - peber - røræg       

            

            

Eftermiddagsmad Gr.sagssnack m/ små Tykmælk m/ rest. Havragryn Grovbrød m/ pølse - agurk Pitabrød m/ tun- salat - grønt Boller m/ ost - peber 

  grovbrød         

            



Kost politikken 
Kostpolitik i Børnehuset Stribonittens Vuggestue. 

Dagens måltider skal: 

 Dække minimum 45 % - 70% af barnets daglige energibehov. 

 Være båret af lysten til at spise alsidig sund mad der smager godt. 

 Være en oplevelse hvor alle sanser og motoriske færdigheder stimuleres, bruges og udvikles. 

 Give positivt og tæt samvær omkring maden mellem børn og voksne. 

 Give børnene en oplevelse af at være en del af et fællesskab og udvikle selvværdsfølelsen gennem deltagelse 

i aktiviteter omkring madtilberedning, servering og spisning. 

Kostpolitikken tager udgangspunkt i fødevarer styrelsens anbefalinger for vuggestue børn, i pjecen ”anbefalinger for 

et frokostmåltids ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner”. Vi har samtidig fået råd og vejledning af 

økonoma Bente Skov Petersen. 

Vi forsøger fortrinsvis at sørge for at alle basis råvarer, så som korn, mel, mejerivarer, vil være økologiske og da 

Børnehuset har sukkerfattig fødselsdag kostpolitik for børnehavebørn, vil det også gøres sig gældende for 

vuggestuebørnene. 

Forplejningen i løbet af en dag består af 1 frokostmåltid, samt  

2 mellemmåltider og morgenmad til dem der står tidligt opVi forventer at servere 3-4 varme frokost måltider og 1-2 

smørebrødsdage med eventuelt lidt lunt on the side om ugen. 

Frokosten tilberedes og serveres mellem 10.30 og 11.00 af uddannet køkkenleder og af pædagogiske årsager spiser 

personalet en symbolsk portion mad sammen med børnene. 

Når det er muligt deltager børnene aktivt i madlavning, borddækning afhentning af maden.   

De personaler der i køkkenleders fraværd skal tilberede mad til vuggestuebørnene har selvfølgelig hygiejne certifikat. 

Special kost og kost hensyn. 

Børnehuset kan desværre ikke tage hensyn til specielle ønsker i forhold til kosten, har barnet en allergi eller andet der 

kræver speciel kost, bedes man selv medbringe mad til måltiderne, der ydes refusion i forhold til madordningen, som 

vil svarer til kommunens aktuelle pris på madordning til børnehave børn. Dette kræver dog at børnehuset modtager 

en lægeerklæring der bekræfter barnets allergi eller andet. 

Børnehuset vil i en kortere periode i tæt dialog med forældrene, gerne hjælpe med at af prøve om der kan være 

forskellige madvarer barnet ikke kan tåle, ved at udlade det af kosten, men efter 1 måned skal børnehuset modtage 

en lægeerklæring der bekræfter barnets allergi elles vil barnet få den mad der er på vuggestuens kostplan.   

Udarbejdet af  

Birthe Rasmussen Køkkenleder og Helle Hinnerup Leder 

Godkendt af bestyrelsen d. 6.3.2013 – revideret d. 30.10.2013 



Formandens beretning. 

• De sidste sten er rullet på plads i de seneste års 

store forandringer for Stribonitten 

• Münstervej blev solgt til 1,5 mio kr. 

• Optaget lån i Münstervej 1,5 mio kr. indfriet 

• Finansieringen for ombygningen er på plads – 

lagt ind i driftbudgettet 

– Realkreditlån  

– Merkur lån 



Formandens beretning 

• Årsregnskab for 2013 

– Underskud på 83.000 kr. – som forventet 

– Særlige forhold i 2013 

• Forrentning af 1,5 mio lån = 100.000 kr. 

• Tinglysning – tilstandsrapporter mv. = 50.000 kr. 

• Håndværkerudgifter og inventar = 50.000 kr. 

 

  



Regnskab for foreningen Børnenes Vel i Strib 
for perioden 01.01-31.12.2013 

 

RESULTATOPGØRELSE 2013 kr. 

 

Indtægter: 
Kontingent 4 stk. a 100 kr. 400,00 

Indtægter Sommerfest 164,42 
Indtægter Halloweenfest 2.850,00 

Renteindtægter        10,23  

Indtægter i alt 3.424,65 

 

Omkostninger: 
Bankgebyrer 260,00 

Udgifter Sommerfest 876,90 

Udgifter Halloweenfest   1.644,02 

Omkostninger i alt 2.780,92 

 

Årets resultat    643,73 

 

BALANCE pr. 31.12.2013 
 

Aktiver: 
Popcornmaskine 2.300,00 

Tilgodehavende udlæg, byggeri Stribonitten 30.398,53 

Kassebeholdning 2.155,50 
Middelfart Sparekasse konto 756-56-30970   5.015,40 

Aktiver i alt 39.869,43 

 

Passiver: 

Egenkapital 01.01.2013 39.225,70 
Årets resultat                   643,73 

Egenkapital 31.12.2013 39.869,43 

 

 

Passiver i alt 39.869,43 



Året der kommer. 
• Reklame. 

– Nye ideer. 

– Gade marked. 

• Udarbejdelse af kvalitetsrapport. 

• Workshop med kommunen. 

•  Børnemiljø vurdering 

• Sprogvurdering 

• Temperatur måling. 

• Læringsmiljøvurdering 

– Læreplanen 

• Udvikling af hus ude og inde. 

– Søge fonde. 

• Udfordringer med Kommunen. 

– Brug af gymnastik hal og svømmehal. 

 



Valg til bestyrelsen 

• På valg Astrid, Alejo, Tine og Flemming. 

• 4 medlemmer skal vælges samt suppleant og revisor; Følgende medlemmer blev 

valgt: 

• 1.Tine (Emmas Mor vuggestue) 

• 2.Alejo (Martins far børnehave) 

• 3.Anders (Ellens far børnehave) 

• 4.Nicolaj (Ida Margrethes far børnehave) 

• Formanden skal udpeges i aften: Tine Aalykke. 

• Suppleant: Lonnie(Karen Maries mor børnehave) 

• Revisor: Christina (Marius´ mor vuggestuen) 

• Der afholdes årligt 4-6 møder. 

• Bestyrelsen er virksomheds ansvarlig men hæfter ikke økonomisk, medmindre man 

er meget uansvarlig grænsende til svindel og uetisk disponering vi er også forsikret. 



Privatiseringsprocessen mod 1.11.11 

Valg til Aktivitets udvalget. 

• 3 kerne medlemmer og 5-6 praktiske hjælpere. 

Følgende kerne medlemmer blev valgt: 

• 1 Anne ( Jacobs mor børnehaven) 

• 2 Lonni (Karens mor børnehaven) 

• - Jan tager en tørn mere (Silles far børnehaven) 

• Praktiske hjælpere: der blev ikke valgt nogen, 

aktivitetsudvalget anbefalede at man sætter en seddel 

op og søger hjælperen til de forskellige arrangementer. 

 Aktivitets udvalget holder 2 fester, sommerfest og 

halloween. 



OBS Nye åbnings tider 

1.4.2014. 
• Vi udvider åbningstiden med 1 time om 

ugen. 

• Mandag-torsdag 6.30-16.45. 

• Fredag 6.30-16.30. 


