
Referat fra forældrebestyrelsesmøde den 5 februar 2019. 
 

Ny pædagogisk læreplan. 

 

Sejla refererede fra stormødet vedr. den ny pædagogiske læreplan. De 2 oplæg omhandlede meget 

det nye, der er i læreplanerne især den større vægtning legen skal have. 

Vi skal på personalemøder starte med at definere det inderste i blomsten som er elementerne 

(rygraden den blå blomst). Bestyrelsen ønsker løbende at blive informeret om vores arbejde. Det 

skal ske på bestyrelsesmøderne. Vi skal i bestyrelsen også debatterer, hvordan bestyrelsen ser på 

rygraden.  

Personalet bliver også uddannet yderligere i arbejdet med den ny pædagogiske læreplan. 

Den pædagogiske læreplan skal endeligt være færdig til sommeren 2020. 

 

Pædagogisk tilsyn. 

 

Jesper orienterede om processen med pædagogisk tilsyn. Der tages kids observationer af 

personale, ekstern leder og pædagogisk konsulent. Forældrene skal svare på spørge skema, der 

tages interview af en dreng og en pige fra de store sommerfugle og de skal samtidig også tegne en 

tegning hver. 

Kids er bygget op omkring en masse spørgsmål der relaterer til den ydre cirkel i kids. Det 

omhandler leg og aktivitet, fysiske omgivelser og relationer. 

Når alle observationer er gjort mødes alle efterfølgende til dialog møde, hvor de samlede resultater 

gennemgås og Troldebo får udstukket nye arbejdspunkter for de næste 2 år. 

Observationerne kan starte efter uge 7 og afsluttes med dialogmøde den 9 april. 

 

 

Kirkebesøg. 

 

Der er kommet en ny præst og dermed også ny måde at være i kirken på op til jul. Der er et par 

stykker fra personalegruppen der har undret sig over den måde det nu er gjort på, hvor det virker 

mere som en gudstjeneste. Vores formål er ikke at understøtte den kristne tro, men give børnene 

en oplevelse af kirken og synge julesange. 

 

Vi tager det op i personalegruppen og debatterer om vi vil fortsætte besøget i kirken til næste jul, 

eller vi evt. vil besøge kirken på et andet tidspunkt, hvor vi kan høre orglet og se kirken. 

 

 

Bestyrelsens side på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen arbejder videre med det og opretter en gogledocs. Punktet tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Mathias har ønsket at trække sig som suppleant i bestyrelse. Christian fortsætter som suppleant 

alene, men er også inviteret med til møderne. 

 

Festerne i 2019 er som følger: 

Arbejdsdag fredag den 3/5 for forældre og bedste forældre. 

Bedsteforældredag den 16/5. 

Sommerfest for børn og forældre torsdag den 27/6. 

Forældremøde den 17/9. 

Lygtefest den for forældre og børn den 25/10. 

Julefest for forældre og børn den 29/11. 

 

 

 

 

 



Evt. 

 

Håndhygiejne. 

Troldebo er med i et projekt omkring håndhygiejne. Det er sat i gang for at sætte fokus på brugen 

af antibiotika, så dette forbrug kan mindskes. 

 

 

Tabulex: 

 

Christian præsentere en bruger vejledning til tabulex. 

 

Beskeder på opslagstavlen i tabulex. 

 

Trafik m.m. 

 

Jesper skriver til Pia i gruppen vedr. trafikale forhold for at spørge ind til hvornår der kan 

påbegyndes et arbejde med svingbane og ”helle” ved Troldebo. 

 

Drikke dunk. 

Christian undersøger vedr. drikkedunke og bakterier. Drikkedunkene med dreje skruelåg er meget 

svære at rengøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


