
Referat fra bestyrelsesmøde i Troldebo 6/6 2017. 

 

AD PUNKT 1) 

Jesper, Sejla, (og Linda) har været til høringsmøde omkring lokalplan til genbrugsplads Korsør, alle tiltag er 

meget koncentreret omkring genbrugspladsen. Det være sig sving baner og cykelsti. 

Troldebo Skovvej 122b ligger tæt på genbrugspladsen, så alle biler der skal til genbrugspladsen kører lige 

forbi her. Det er meget svært at komme over vejen med børnene når vi skal med bussen mod Korsør. Vi har 

lige nu hverken fodgængerovergang  

I høringssvar skal vi koncentrere os om at Slagelse Kommune kigger på lokalplanen igen omkring rundingen, 

hvor der også her kan etableres fartnedsænkning fra 80 til 60, laves en fodgængerovergang (der er mange 

der skal over vejen til bussen og det er allerede nu svært at komme over for børnene) ved institutionen. 

Hvornår trafikken rundt omkring Troldebo er mest koncentreret og at det kommer i clash med den øgede 

trafik der vil være ved at etablere genbrugspladsen ved rensningsanlægget. Der er også mulighed for at 

fremskynde den lokalplan angående etablering af cykelsti mod Vemmelev.  

Henlede opmærksomheden på en dyberegående undersøgelse af trafikforhold omkring institutionen og 

rundingen og ikke kun omkring den nye genbrugsplads. 

Opfodre til at lave trafiktælling ved institutionen. (Sejla spørger) 

Sejla laver udkast til høringssvar senest onsdag d. 14 juni og sender rundt på mail. 

 

PUNKT 2 

Bestyrelsen kommer tidligere og hjælper med borde og stole og laver kaffe og the. Boller er fortrinsvis for 

børnene. 

Vi skal fremover være ekstra tydelige på hvem festen er for. 

 

PUNKT 3 

Det skal være sådan at det er forældrenes ansvar sammen med Deres børn at garderoben er i orden. 

Vi skal sætte det op som en forventning at der er aftaler i Troldebo om forældreansvaret. Vi skal bruge 

rygsækmodellen til dette. 

En uge i efteråret skal vi sætte det på som en emne uge at garderoberne er i orden. Personalet og 

bestyrelsen aftaler et fælles projekt efter sommerferie. 

Jesper sørger for at det kommer på hjemmesiden. 

 

PUNKT 4 

Fint med 1 time fælles og herefter hver gruppe. 



 Fælles emne om børns sexualitet. 

 Grønnespire alt omkring 

 Marte Meo at få det udbredt på forældremøde. Både hvordan vi i personalegruppen bruger det, 

hvad betyder det og hvordan forældre kan bruge det. 

 Godt med tema for babytegn i vuggestuen. 

 

Stina og Tina bliver er færdige med Marte Meo uddannelsen til efteråret, bestyrelsen mener, det er en god 

ide at sætte fokus på Marte Meo på forældremøde til efteråret. Jesper taler med Stina og Tina om en måde 

det kan gøres på. 

 

 

Referent. Jesper 

 

 

 

 

 

    


