
Bestyrelsesmøde den 1. november 2016. 
 
Velkommen og præsentation af alle. 
 
Til stede: Sus's (mor til Liam og Daniel), Tim (far til Felix), Heidi 
(mor til Emil), Mette (mor til August), Michelle (mor til Josefine,) 
Nanna (mor til Villads Adam), Michal (mor til Josefine i vug),  
 
Konstituering: 

Michelle er valgt som formand. 
Suss er valgt som næstformand. 
 
 : 
Jesper har gennemgået vedr. Styrelsesvedtægten. Vi har talt om 
forældrebestyrelsens opgaver samt bestyrelsens mulighed for 
indflydelse igennem principper. 
Jesper er sekretær og forbereder punkter og sager i samarbejde 
med bes. Formand, der sender dagsorden ud efter sparring med 

leder. 
 
Jesper bemærker at vi skal kigge på/udfærdige en 
børnemiljøvurdering dvs. en slag APV set fra børnenes perspektiv. 
 
Madordning: 
Vi har diskuteret frokostordningen ud fra frokostordningen i 
Slagelse kommune og frokostordning i Troldebo, hvor der er 
beskrevet, hvilke konsekvenser det vil have for Troldebo og 
pædagogikken/hverdagen her. 

 
Bestyrelsen er ikke enige om beslutningen endnu, men vil lave 
yderligere information og ønsker at få en pejling på forældrenes 
indstilling generelt. 
 
Det er besluttet at Michelle laver en objektiv seddel om indstillingen 
til madordning, hvor forældrene skriver ja eller nej, og aflevere 
sedlen på kontoret. Michelle sender sedlen rundt til bestyrelsen 
først. 

 



Bestyrelsen inviterer til forældrekaffe en eftermiddag, hvor de vil 
være til rådighed, så alle forældre kan henvende sig til bestyrelsen 
om det. Mette, Michelle og Bente (personale rep.) vil være her. 
 
Hvis frokostordningen ikke vedtages vil forældrebestyrelsen arbejde 
med et princip, hvor der beskrives hvordan børnene kan stifte 
bekendtskab med/smage på mere forskellig mad. 
 
Jesper undersøger om det er muligt med en prøvetid for ordningen 

på f.eks. 6 mdr. 
 
Forældreansvar/forældresamarbejde. 
Til forældremødet god snak ved bordene.  
Herunder blev bemærket at det er vigtigt at forældrene visuelt kan 
se at det betyder noget at børnene kommer kl. 9.  
Vi kom også ind på at vi skal tjekke op på tabulex 

 Samlet beskeder hvordan ses de? 
 Ens adgang på computer eller app er det muligt? 

 Nemmere at indhente billeder? 
 Dagbog fra gruppen kan ikke ses fra app? 
 Nyt fra grupper kunne være på app? 
 Nye beskeder fra forældre hvordan kan de ses? 

Jesper skal undersøge spørgsmålene vedr. tabulex. 
 
Julefest fredag den 25 november. 

 Vi gennemfører julefesten som hidtil og udsender en 
indbydelse nu, med et tydeligt program. 

 Mette, sus's, Nanna, Michelle vil gerne hjælpe til ved festen!  

 Huske at der skal markeres om det er drenge eller pigegave. 
 Vi skal begynde tidligt for at få risengrøden klar til tiden. 

 
Møder i det nye år. 
Jesper sætter møder på tirsdage et møde i kvartal. 
Personale og ledelse laver et årshjul med datoer for de kommende 
fester m.m. 
 
Evt. 

 Hjemmesiden skal opdateres.   



 Jesper, Michelle og personale repræsentant tager til børne og 
unge konference den 12/11. 

 Troldebos kostpolitik skal gennemgås og revideres. 
 Skal bestemme om vi skal udfærdige Troldebos kogebog og 

hænge op, her også med inspiration til madpakken 
 Ku der komme en slags kogebog i tabulex, hvor der løbende 

kommes opskrifter i. 
 Lave infobrev hvad vi særligt har fokus på med hensyn til 

sundhedspolitik. 

 Tydelig på hvad ikke må være i madpakken. 
 
 
Næste møde 15/11 kl. 19, hvor der tages endelig stilling til 
frokostordning.   
 

Ref. jesper 


