
Forældrerådsmøde Solgården d. 27.5.2015 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

 
 
 
 
Vicki 
 
Sigrid 
 

 
 
 

1. 
 

 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt, punkt vedr. 
normering og forældregruppe sættes 
under evt. 

 

2. 
 
 

Gennemgang af personalesituationen. 

Der er givet 11 timer ekstra til det faste 
personale. Lise er rykket fra vuggestuen 
og ned i børnehaven, Bettina er rykket 
fra børnehaven i vuggestuen, så timer og 
børnetal hænger sammen. 

Rikke fortæller at, det sagtens kan 
mærkes at, der er tilført de ekstra timer, 
da de dækker bedre ydretimerne nu. 

Der er også afsat en pulje til at, indhente 
vikar ved fravær. Vi har besluttet at have 
denne pulje, da det som slider allermest 
er, når der er fravær og man selv i huset 
skal dække timerne ind, ift. når der kan 
ringes til en vikar, som dækker ind. 

 

3. 
 
 

 Sommerfest. 

Det blev besluttet at sommerfesten 
afholdes d. 28.8.2015 kl. 16.30 – 19.00. 

Sommerfesten arrangeres over mail. 

Der må ikke indtages alkohol i børnenes 
dagtilbud. 

 

4. 
 
 

Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Ane forbliver suppleant til bestyrelsen. 



5. Forældremøde til november. 

Fastsætte en dato. 

Afholdes d. 12.11.2015 kl. 19.00 – 21.00 

Gode ideer til aftenen modtages 
gerne. 

Der ønskes en oplægsholder, evt. om 
opdragelse eller om DGI og kost. 
Stuerne kan evt. fortælle om 
aktionslæring. 

Sigrid undersøger pris og oplægsholder 
for opdragelse, Vicki undersøger DGI og 
kost. 

6. Nyt fra bestyrelsen. 

Der har været en del snak omkring 
omstillingsgruppens arbejde. Der er 
mange frustrationer omkring at, der ikke 
vides hvad der kommer til at ske i de 
forskellige institutioner. 
 
Der har været en del om Midgård og 
snarlig opstart. 
 

7. Evt. 

Der har været afholdt et møde med 
nogle forældre i Solgården omkring 
normeringer. Der er dog ingen der rigtig 
ved, hvad det næste skridt vil blive. 
Nogle har hørt der er en klage på vej til 
Marianne Stentebjerg og andre hører der 
har været tale om evt. blokering for 
personalet, så forældrene vil passe 
børnene. 
 
Forslag til personalet: kunne man 
fremover til bedsteforældredagen, 
fortælle dem lidt om hverdagen i 
Solgården. 
 

8. 
 
 

 
Punkter til næste møde. 
 
 
Hvordan har mødet været? 
 
Godt møde og dejligt at tiden bliver holdt. 
 
Tak for i aften. 

 
 


