
Forældrerådsmøde Solgården d. 9.8.2016 kl. 18.30 – 19.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Mikkel, Lisa, Ane, Rikke og Vicki 
 

Sofie 
 
Vicki 
 
Lisa 

 
 

1. 
Kl. 18:30 – 18:50 

E-mail og kasse. 
 

• Vi dropper forældremailen, som vi 
hidtil har brugt og bruger Outlook i 
stedet, så kan Vicki administrere 
hvem der er med i forældrerådet. 

• Mikkel undersøger overtagelse af 
forældrekassen/kontoen. 

 
 
 

2. 
 
Kl. 18:50 – 19:00 

Bestyrelsen. 
 

• Der er indstillet til bestyrelsen at, 
da det ikke har været muligt at 
vælge en forælderrep. i 
Solgården, hvorfor Solgården 
anmoder om at Dagplejens 
forælderrep. Sofie Morville, også 
repræsenterer Solgården i 
bestyrelsen, da hun har et barn i 
begge pasningstilbud. 

• Lisa melder sig som suppleant. 
 

3. 
Kl. 19:00 – 19:40 

Sommerfest. 
 

• Afholdes fra kl. 17.00 – 19.30 

• Forældre medbringer selv mad. 

• Sommerfesten fastholdes uanset 
vejret. 

• Boder: sedler sættes op, så 
forældre kan skrive sig på til hjælp 
i boder. Sanglege står 
medarbejderne for. 

• Rikke melder dato og tid ud på 
børn i Holbæk Kommune. 

• Lisa laver invitationer og 
tilmeldingslisten og sender til 
Vicki. 

• Forældrerådet kommer kl. 16.30 
og hjælper. 

• Ane sørger for sodavand til salg i 
boden. 



• Forældrerådet bager kage til 
boden. 

• Mikkel og Lisa laver snobrødsdej. 

• Mikkel sørger for brænde til bålet. 

• Velkomst, spisning og aktiviteter til 
sidst. 

Vi prøver at få flere medlemmer i 
forældrerådet ☺ 

 

4. Børn i Holbæk. 
 
Forældregruppen er ikke imponeret over 
systemet. Vi aftaler de melder ind til 
Vicki, hvilke problematikker de oplever 
og hvad der er indviklet og virker rodet. 
 
Forældrene giver udtryk for at, de faktisk 
ikke gider at læringsmål og de samme 
linjer står der hver dag. De synes stadig 
at det er mere upersonligt end tidligere. 
 

5. 
 
Kl. 20:25 – 20:30 

Fotografering – Lisa og Ane undersøger 
muligheder og dato. 
 
 
Punkter til næste møde. 
Årshjul 
 
 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


