
Forældrerådsmøde Solgården d. 16.3.2016 kl. 19.00 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Mikkel, Jimmi, Lisa, Ane, Rikke og Vicki 
 

Sigrid. 
 
Vicki 
 
Jimmi 

 
 

1. 
Kl. 19:00 – 19:45 

Info fra Ledelsen: 
 

 Ny struktur og omplacering af 
personale. 
Gennemgang af den nye struktur, 
se på Børn i Holbæk.  
Strukturen omkring 
morgentimerne, hvor en stue 
åbnes og der stilles aktiviteter 
frem, hvor der er en voksen på 
stuen. Der er så en voksen som 
tager morgenmaden og sender 
børnene ind til den voksne som er 
på stuen. Det har skabt ro og 
børnene løber ikke frem og tilbage 
på gangen. 
Personalet har drøftet at, det vil 
være en god idé at lære børnene 
de skal vinke fra stuerne eller så 
skal børnene selv gå ud at vinke, 
så personalet ikke skal bryde op i 
de igangværende aktiviteter. God 
idé at, skrive ud til forældrene og 
vejlede nye forældre i 
morgenrutiner og vinke 
situationer. 
 

 Tilsyn 
Gennemgang af tilsynet, se 
tilsynsrapporten på hjemmesiden. 
 

 Børn i Holbæk, opfølgning. 
APP’en virker godt nu. 
Hjemmesiden kan virke lidt rodet. 
 

 Diplom modul i sprogarbejdet. 
Det vil være Maria den nye 
pædagog, som tager dette modul. 
 

 Morgentimerne efter nye tiltag, 
hvordan fungere det nu at 
aflevere. 
Punktet taget under struktur. 



 
 

2. 
 
Kl. 19:45 – 19:55 

Nyt fra bestyrelsen. 
Punktet udgået. 

3. 
Kl. 19:55 – 20:25 

 Rikke og Anes tilbagemelding 
vedr. teater og musik. 
Rikke har kontaktet en skole vedr. 
teater, de havde ikke noget lige 
nu, men vil gerne hvis der 
kommer noget. Ane har undersøgt 
Ishøj teater om en forestilling. 
Forestillinger til september igen. 
Bustransport + billetter koster 
5448,- De kan også komme ud 
som turne forestillingen, max 100 
personer, pris 10.312,- Vicki 
undersøger refusion for 
teaterforestillinger. 
 

 Årshjul. 
Jimmi har modtaget skabelon på 
et årshjul og vil komme med et 
forslag. 
 

 Kostpolitik for distriktet. 
Materialet sendes ud og 
forældrerådet giver skriftlig 
feedback. 

 

4. 
 
Kl. 20:25 – 20:30 

Evt. 
Der kommer rullegræs efter påske, det 
skal ligge 4 uger og så kan vi bruge 
vores legeplads igen. 
 
Punkter til næste møde. 
Hvordan har mødet været? 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


