
Forældrerådsmøde Solgården d. 6.1.2016 kl. 19.00 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

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

 
 
Vicki 
 
Sigrid 

 
 

1. 
Kl. 19:00 – 19:15 

Generelt: 
 

 Evaluering af julefest 
Det var super godt. 
Indkøbssedlen skal lige justeres 
lidt til næste år. Der var lavet 120 
slikposer. Tidspunktet virker som 
god. Kl. 14.30 – 16.00 
Enkelte forældre har henvendt sig 
og savnede æbleskiver. Det kan 
ind tænkes til næste gang at 
spørge ud hvem der gerne vil 
hjælpe med at varme dem evt. 
hjemmefra. 
 

 Evaluering af fotografering. 
Hun virkede god. Lidt dyrere end 
hvad der ellers ses. 
Fællesfotoerne er dårligere end 
sidste år, børnene ser ud til at 
være langt væk. Der kigges på en 
evt. anden fotograf til næste gang. 
Forældrerådet booker fotografen 
en dag, hvor forældrene kan tage 
ud til fotografen efter aftale og få 
lavet portrætfotos, så der kun 
tages gruppefotos i institutionen. 
 

 Brug af økonomiske midler, 
forslag og ideer bringes op. 
Rikke undersøger noget teater. 
Ane undersøger noget musik, 
med en som kan spille med 
børnene på legepladsen. Ane 
undersøger også Ishøj teaters 
priser. 

 

2. 
 
Kl. 19:15 – 19:45 

Info fra Ledelsen: 
 

 Nyt AL forløb, Sprog 
Solgården har i 2015 haft 
aktionslæringsforløb vedr. støj. I 
2016 skal der arbejdes med 



sprog. Processen vil være på 
samme måde, vi vil indhente teori 
og forskning, til at understøtte, 
hvad vi vil arbejde med. 
I Solgården arbejder vi med et 
internt arbejdsredskab som 
hedder et forløbsskema, dette til 
at evaluere på om børnene har 
opnået den ønskede læring, 
herefter udfylder vi et læring og 
trivselsskema, hvor vi voksne ser 
på hvilken læring vi har opnået. 
Forløbsskemaet vil blive brugt til 
at evaluere alle 
læreplanstemaerne. 
 

 Børn i Holbæk, opfølgning. 
Forældre APP’en er kommet, dog 
har ingen prøvet den af. Vi vil 
meget gerne høre når i går på, 
hvordan i synes det fungerer. 

 

 DGI re-certificering, brug af 
aktiviteter inde.  
Personalet har re-certificering d. 
19.1.2016 
Da Solgården er en lille institution, 
med små rum, har vi valgt at have 
opmærksomhed på, hvordan vi 
kan tænke DGI indendørs. 
 

 Ny ledelsesstruktur. 
Som i nok har set via opslaget, er 
den nye struktur blevet besat af 
de Ledere som skal bruges. 
Vicki, vil fortsat være Leder af 
Solgården, men også blive læring 
og trivselsleder for 0-6 års 
området. Betydningen af denne 
stilling, vides ikke endnu. Vicki vil 
have sit faste kontor i Solgården. 
 

 Børne – sikkerhedspolitik drøftes 
Dejligt med en sikkerhed omkring 
de forskellige situationer, også for 
personalet at de ved hvad de skal 
gøre, hvis situationen skulle 
opstå. 
Ligges på hjemmesiden. 
 

 Sorg og kriseplan drøftes.  
Rigtig god sorg og kriseplan, 
dejlig at det bliver mere konkret, 
så den hurtigt kan tages fat i og 
bruges som opslagshæfte i den 
givne situation. 



Nå r den er så uddybet sikrer man 
også at alle gør det samme, 
fremfor en mere overfladisk hvor 
alle alligevel vil kunne/skulle 
tageudgangspunkt i egne 
holdninger. Forældrerådet ønsker 
også at stå under disse: Lederen 
henvender sig til forældrerådet, så 
de kan samle ind til en buket. 
Barnets forældre og søskende. Så 
godkendes den af forældrerådet.  
Ligges på hjemmesiden. 

 

3. 
Kl. 20:00 – 20:25 

Forældremøde: 
 

 Evaluering af forældremøde m. 
foredragsholder.  
Meget få fremmødte. Hvis der 
skal laves et foredrag igen, kan vi 
evt. gå sammen med Midgård og 
bagefter deles og afholde hver sit 
forældremøde. Hvis der skal 
tænkes i foredrag igen, kunne 
noget med opdragelse måske 
tiltrække flere. Bestyrelsen 
arrangerer foredragsholder aften 
hvert andet år, så dette skal 
medtænkes. 
 

 Kostpolitikken drøftes. 
Ledelsesteamet har besluttet at 
udarbejde en fælles kostpolitik for 
distriktet. Når den er færdig og har 
været drøftet i MED, indstilles den 
til godkendelse i bestyrelsen.  
 

 Årshjul til kommende møder og 
arrangementer fastlægges for 
2016 – Flyttes til næste møde. 
 

4. 
 
Kl. 20:25 – 20:30 

Evt. 
 
Punkter til næste møde. 
Årshjul 
Rikke og Anes tilbagemelding vedr. 
teater og musik. 
 
Hvordan har mødet været? 
Rigtig fint, dog lidt tidsmangel. Vi sætter 
en halv time ekstra på næste gang. 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


