
Forældrerådsmøde Solgården d. 17.9.2015 kl. 19.00 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Ane, Rikke, Sigrid, Vicki 
 
Mikkel, Jimmi 
 
Vicki 
 
Sigrid 
 

 
 

1. 
 
Kl. 19:00 – 19:15 

Generelt: 
 

 Evaluering af sommerfesten 
 
Rigtig godt at vi holdte fast i at gennemføre 
sommerfesten, trods regnen.  
Det fungerede fint med spisning på stuerne, 
dog var der enkelte stuer hvor der ikke var 
så mange, så hvis det sker igen, skal vi lige 
være opmærksomme på om, nogle kan 
rykke sammen. 
Vejret bliv heldigvis godt igen, så der kunne 
sættes alle de planlagte aktiviteter i gang. 
Hvis det skulle ske at, der en anden gang 
ikke bliver vejr til aktiviteterne, så er det fint 
at forældre og børn har været samlet, 
fremfor at aflyse sommerfesten. 
Forslag til næste sommerfest er, at der skal 
være et slip fra kl. 16.30 til kl. 17.00, så børn 
og forældre når hjem og vende, inden de 
skal komme igen. Det er børnenes fest, så 
for at de også får oplevelsen af at, festen er 
noget særligt, har de behov for at komme 
hjem, inden de møder op i deres institution. 
Sommerfesten kan så være fra kl. 17.00 – 
19.00. 
 
Der ønskes mere planlægning på 
forældrerådsmøderne, så alle ved hvad de 
skal eller ikke skal. 

 

2. 
 
Kl. 19:15 - 19:30 

Info fra Ledelsen: 
 

 Normering og børnetal 

 Opslået pædagogstilling og ny 
projektmedarbejder. 

 Struktur, kommende skolebørns 
gruppe. 
 

Solgården er fuldt normeret pt, derfor har det 
udløst ansættelse af en pædagog, som også 
skrevet ud i nyhedsbrevet. 



Derudover har vi fået midlerne til mere 
pædagogisk personale, hvor vi ansætter en 
projektmedarbejder, for at understøtte 
arbejdet med børnene skoleparathed. 
Som udgangspunkt er der ikke lige nu særlig 
mange børn på venteliste til vuggestuen, 
hvilket kan få betydning for normeringen 
igen, hvis den ikke fyldes op. 
 
For at arbejdet med skoleparathed bliver 
effektiviseret, har vi valgt at have en 
storegruppe, hvor børnene kan danne 
relationer til hinanden og der kan målrettes 
aktiviteter som understøtter kravet til det 
kommende skolebarn. 
De andre stuer har også mulighed for at 
skabe målrettede aktiviteter til den 
aldersgruppe, som de varetager. 
Det vil også med denne struktur, være 
således at, de medarbejdere der har de 
respektive Stuer, har ansvaret for de børn og 
familier som er tilknyttet dem. Dette skulle 
gerne for medarbejderne betyde, de kan 
fokusere på den målgruppe de har i 
hverdagen. 
 

3. 
 
Kl. 19:45 – 20:00 

 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Alle er velkomne til at besøge Midgårds 
legeplads, hvilket også er en billig mulighed. 
Dejligt hvis børnene kan skabe relationer til 
hinanden, hvilket betyder meget når de skal i 
skole. 
Afgivet høringssvar til distriktsstrukturen, 
hvilket vi brugte meget tid på.  
Mest fordele, kan godt se muligheder. 
Høringssvar vedhæftet. 

 

4. 
 
Kl. 20:00 – 20:25 

Kostpolitikken. 
 

 Forslag og holdninger drøftes. 

 Hvad vil en ny kostpolitik betyde for 
børnene i Solgården. 
 

Kostpolitikken er udarbejdet af forældres 
holdninger og personalets i sin tid. 
Dog hænger kostpolitikken ikke sammen 
med alle de politikker vi har om sundhed.. 
Kostpolitikken tages op i personalegruppen 
og vender tilbage med forslag. 
 



5. 
 
Kl. 20:25 – 20:30 

Evt. 
Modulfoto.... Ane prøver at lave en aftale en 
weekend og en hverdag. 
Gerne noget foredrag omkring kost til 
forældremødet d. 12 nov. Kl. 19.00 - 21.00 
Valg til forældrerådet, flere Nye medlemmer. 

 
Punkter til næste møde. 
 
Julefest, forældremødet, 
underskriftsindsamling – hvad er vores 
holdning i forældrerådet til det? 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


