Referat af forældrebestyrelsesmøde på Solbakken 14. marts 2018
Ikke til stede: Monica
Deltagere: Sandy, Lennart, Eo, Ana (mor til Viktor), Katja (mor til Vega), Signe (mor til Alfred) og Sine
(mor til Anna L).
Referent: Sine

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Status på Solbakken v. Sandy: Det går fortsat den rigtige vej, personalet arbejder med
læringsaktiviteter og at få struktur på dagen.
3. Pædagogisk tilsyn 14. marts, v. Sandy: Tilsynsførende var fagkonsulent Anna Katharina fra eget
fagcenter. Der blev fokuseret på hvor børnehaven er nu og de tiltag der er på vej, dvs. ikke kigget
bagud.
Eo supplerede med at det var et godt tilsyn, personalegruppen fik god feedback og ros for deres
tiltag i ft. struktur, læreplaner osv. Det var en god evaluering, hvor personalets og ledelsens
refleksioner og tanker om institutionens fremtid blev anerkendt.
Tilsynsførende konsulent havde besøgt børnehaven og det havde givet et anderledes og positivt
indtryk end da hun var på besøg i efteråret. Der kommer en rapport på tilsynet.
4. Lockout 10. april v. Sandy: Personalet i børnehaven er ikke udtaget til strejke MEN DE ER varslet
lockout af KL fra 10. april, dvs. arbejdsgiver sender personalet hjem og de MÅ IKKE MØDE PÅ
ARBEJDE OG FÅR IKKE LØN. Der er stadig mulighed for at strejke og lockout undgås, hvis
forligsinstitutionen lykkes med at mægle mellem arbejdsgiver- og de faglige organisationer.
Formand Signe Boye, undersøger om forældrene må låne børnehaven af kommunen, mhp. At
forældregruppen kan passe børnene på skift i de dage lockouten varer – såfremt der er stemning
for det blandt forældrene.
Den 10. april er også dagen for den planlagte tur til Vikingeskibs museet i Roskilde, det er derfor
usikkert om denne tur kan gennemføres, hvis personalet lockoutes. Formand undersøger mulighed
for at rykke den til anden dato.
5. Nyt om læreplaner v. Sandy: Der arbejdes med at skabe refleksion gennem forskellige aktiviteter,
hvorfor har vi aktiviteten, hvad er formålet osv. Der arbejdes desuden med at gøre børnene mere
selvhjulpne og skabe struktur i dagligdagen.
Socialministeriet har vedtaget lovforslag om en ny styrket læreplan. Den har fokus på demokrati
og forældresamarbejde.
Formændene fra alle forældrebestyrelser er inviteret til dialogmøde om de ny læreplaner 10.
april.
6. Fordeling af børn til føl/hoppe tiltaget:
Sandy giver besked til forældrerepræsentanter ang. hvilke børn der starter og om forældrene
ønsker at blive ringet op og orienteret/vejledt i forbindelse med opstart 1. maj.
Lige pt. er der 36 børn i børnehaven. 30. april stopper 12 børn og det er ca. 6 børn der starter 1.
maj.
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7. Planlægning af forældremøde 22. marts:
Dagtilbudsleder i fagcentret Sune Olsen, har sendt mail til alle forældre med information om at
KL’s konsulenter ikke kan blive færdig med kulturanalysen af Solbakken inden strejken. Dato for
hvornår de kan have den færdig kendes ikke. Mange forældre har opfattet det således at
forældremødet er aflyst, dette var egentlig ikke hensigten. Samtidig er der en del arrangementer
samme aften på de nærliggende skoler. Derfor besluttes det at forældremødet 22. marts
aflyses. Der indkaldes til forældremøde når KL har rapporten og dens anbefalinger klar.
8. Planlægning af forældremødearrangement med børn og fællesspisning 16. maj kl. 16-18:
Planlagt, der kommer invitation på mail til alle forældre midt i april, men sæt kryds i kalenderen
allerede nu.
9. Geopark planlægning:
Som sidste år, aftales det at børnehaven skal deltage i Geopark festivalen, det bliver 3. august.
Det er aftalt at formand laver opslag på Solbakkens facebook side, for at høre om der er nogle
forældre der har ideer og gerne vil hjælpe til.
10. Udarbejdelse af velkomstfolder og tilretning af reklamefolder:
Velkomstfolder skal tilrettes, Sandy har kontakt på kommunen, der kan hjælpe med dette.
Reklamefolder skal tilrettes, Signe kontakter trykkeri hvor den er lavet for at få den på alm. Fil,
så der kan redigeres i den.
11. Arbejdsdag til efteråret bliver søndag 30. september kl. 9-14.
HUSK forårets arbejdsdag 22. april kl. 9-14.
12. Næste forældrebestyrelsesmøde besluttes efter valget 16. maj ved forældrearrangementet.
13. Forslag til næste mødes dagsorden:
Konstituering af ny bestyrelse, Styrelsesvedtægt, forretningsorden, overlevering fra tidligere
bestyrelse. KL analyse. Årshjul (Sandy sender den fra Rørvigrødderne).
14. EVT:
Økonomi: stabil, dog bruges lige nu ressourcer til de 25 støttetimer per uge – disse søges dækket
på anden måde.
Gymnastik workshop: Alfreds far Steen er springtræner i Vig gymnastikforening og vil gerne
invitere børn og pædagoger til spring workshop i Vig hallen til efteråret. Tilbuddet er gratis.
Dette skal planlægges. Udfordringen er transporten til og fra Vig hallen.
Dialogmøde 10. april ang. ny læreplaner: Formand er inviteret.
Forældrebank: Kun få tilbagemeldinger ang. forældrebank. Signe vil på facebook, opfordre
forældre til at melde tilbage.
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