
Referat fra bestyrelsesmøde den 12-2-2020. 
 

Til stede: 
Sejla (Josefines mor formand) Anja (oscars mor suppleant), Mille Egon og Oles 

mor (næstformand), Maria (souschef), Bente (personale repræsentant og 
Jesper (leder og referent) 
 
Afbud: Ida (Alexanders mor), Michelle (Adam L. mor), Christian (Lunas far). 
 

Bestyrelsens samarbejde med alle forældre. 
 Bestyrelsen skal være kendt blandt alle forældre.  
 Billede af hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal hænges op. Alle i 

bestyrelsen sender et billede til jemad@slagelse.dk.  (Jesper). 

 
Temperatur i Troldebo lige nu:  
Alle er spændt på fremtiden, og forbereder sig så godt som muligt. 

 

 Økonomi: Økonomien ser ok ud. Der kommer endeligt overblik efter 
den 21/2.  

 
 Ansættelser: Troldebo har fået tilført 557.000kr hvert år de næste 3 år, 

pengene er øremærket til ansættelse af pædagoger eller pædagogiske 

assistenter til aldersgruppen 0 til 2 år.  Vi har ansat 2 pædagoger Sille 
som er nyuddannet og Anja som har været pædagog i flere år heraf 6 år 
i vuggestue. Sille skal tilknyttes Troldespirer og Anja skal tilknyttes 
Rumpetrolde. 

 
 Børnetal: Vores børnetal (normering) er sat op til 73. Det betyder at vi 

er tildelt flere penge til vores grundnormering.  (Tidligere havde vi 69). 
 

Vi er med i en prøvehandling som omhandler 3,5 års besøg af 

sundhedsplejerske:  
Det skal stå i stedet for hjemmebesøg, Maria er med i arbejdsgruppe der 
planlægger besøget, der skal laves fælles lege, sundplejerske kommer og 
skal stå for det sammen med et personale, sundhedsfaglige ting tager 

sundhedsplejersken sig af, man kan bedre se hele barnet, når det er 
sammen med andre. 

 
 I forhold til ansættelse af ny leder er der indkaldt en til 2. samtale. 

 
Jespers sidste dag: 
Der bliver inviteret til farvel fredag den 20. marts kl. 14 til 16. Alle børn, 
forældre, samarbejdspartnere og kollegaer er inviteret.  
 

mailto:jemad@slagelse.dk


Vi gør det til en dag, hvor vi skal have det lidt sjovt, og vise Troldebo 

frem for gæsterne.  
Der skal serveres frugtspyd, grønsagsfade med dip, små pizza snegle 
med spinat og fetafyld samt små frikadeller på rugbrød. 
Vi får saftevand og hyldeblomstdrik med danskvand. 
På legepladsen vil vi lave forskelligt med børnene og vise os lidt frem for 

alle de der ikke kender Troldebo.  
Afslutningsvis vil der være musikalsk underholdning. 
Det foregår på legepladsen, så alle skal have godt med tøj på. 
 

Grønnespirer nyt flag: 
Vi har fået godkendt vores handleplan og gennemførelse af årsprojektet 
med kunst i naturen. Fredag den 21/2 inviterer vi til fejring af det grønne 
flag.  

Sætte billeder op rundt omkring laminere siderne og hænge op i nøgle 
ring, del op i kvartaler eller aktiviteter. 
Bestyrelsen sætter op på plakat og inviterer forældre til at være med til 
at bage ”Grønne kager”.  Der skal være banankage, squash kage og evt. 
gulerodskage. 

Jesper laver arr.  grøn spirer dag i tabulex vedr. kunstprojektet. 
 

Sproggrupper: 
I løbet af foråret vil Maria også starte op med sproggruppe, hun vil 

henvende sig til de mindre børn, hvor Heidi har de lidt større børn.  
 

Bestyrelsen. 
 Jeppe er udtrådt af bestyrelses nu hvor Vitus ikke er i Troldebo mere. 

Anja er medlem i bestyrelsen, og Michelle fortsætter som suppleant. 
 

Nyt princip for information til forældre: 
 Vi har udarbejdet princip for information til forældre, når der er sket en 

hændelse, der skal informeres om. 

 
Bestyrelsen foreslår endvidere, at der er en seddel eller tavle på terrasse 
eller garderobe, når forældre skal henvende sig til et personale om en 
episode. 

I vuggestuen kan være en liste med alles navne. 
Meddelserne kan være om alt muligt. Det er det enkelte personale der 
overleverer til hinanden. (Dette indarbejdes med personalet). 

 

Tidspunkt for at hente børn. 
 Bestyrelsen opfordrer til, at vi gør mere opmærksomme på, at det er 

vigtigt for os at forældre skriver i tabulex, hvad tid Deres barn bliver 
hentet. 

 

 F 



Pædagogiske læreplan. 

Forældrebestyrelsen er orienteret om vores arbejde med den 
pædagogiske læreplan. Det går planmæssigt, og vi forventer at være 
færdige i løbet af sommeren. 
 
 

Ref. Jesper 
 


