
Forældrerådsmøde Solgården d. 6.6.2018 kl. 18.30 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Anja, Kasper, Lisa, Louise, Matthias, 
Sofie, Rikke og Vicki 
 
 
Vicki 
 
Sofie 

 
 

1. 
 

Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 

2. 
 
Kl. 18:30 – 19:00 

Velkommen til nye medlemmer. 
 

• Præsentationsrunde 
Gennemgået. 
 

• Hvilke forventninger er der til 
forældrerådet 
Organ mellem bestyrelsen og 
forældreråd, arrangementer, 
talerør til forældre, deltagelse til 
ansættelse.  
 

• Gennemgang af vedtægter for 
forældrerådet, udarbejdet af 
bestyrelsen, se vedhæftet bilag. 
Drøftet og gennemgået. 
 

• Underskrive tavshedserklæring, 
uddeles og underskrives med det 
samme på mødet. 
Gjort. 
 

 

3. 
Kl. 19:00 – 19:30 

• Årshjul, hvem vil gerne på hvilke 
arrangementer. 
 
Det besluttes at alle i 
forældrerådet deltager i de 
arrangementer som de står for. 
Dato for sommerfesten, melder 
Vicki allerede ud nu på Børn i 
Holbæk. 
Halloween ønskes at have på 
igen, datoen bliver d. 28.10.2018 
kl. 10.00, Lisa, Anja og Matthias 
arrangerer. 
 

• Evaluering af vuggestue 
arrangement den 1/6 18 



Det var rigtig godt, det var nede i 
aktivitetshuset, det passede godt 
tidsmæssigt og det gav også nye 
ideer til personalet ift. sange og 
danse. 
 

• Fastsættelse af datoer for årets 
møder 
Næste møde d. 18.9.2018 kl. 
18.30, næste møde aftales næste 
gang. 
 

• Planlægning af sommerfest 
Planlægges over mail 
korrespondance. 
 

• Planlægning af fotografering 
sensommer/efterår 
Lisa er i gang med at finde 
fotograf og muligheder for 
fotografering. 
 

• Evaluering af arbejdsdag 
Rigtig god dag, mange deltagere, 
god stemning. Der blev nået 
mange ting, kunne godt have 
brugt lidt mere tid til at nå det 
sidste. 
Vicki undersøger evt. sponsoreret 
nyt skur. 

 
 

4.  
Kl. 19.30 – 20.00 

Nyt fra bestyrelsen. 

• Frokostordning, se vedhæftet 
bilag. 
Drøftet og tages over 
mailkorrespondance. 
 

• Handleplan fra Solgården jf. de 20 
mil. Til understøttelse af børn i 
udsatte positioner, se vedhæftet 
bilag. 
Gennemgået og drøftet. 
 

• Orientering af mødet med 
udvalget. 
Kommende evaluering af 
ledelsesstruktur drøftet. 
 

6. 
 
Kl. 20.00 – 20.20 

Nyt fra Solgården. 
 

• Kompetenceudvikling i efteråret af 
1 praktikvejleder. Alle personaler 
introduceres for 
kompetencehjulet, pædagoger vil 



være tovholdere. 

• Indkøbt for alle bevilligede midler 
af bestyrelsen til sikkerhed og 
arbejdsmiljø på 123.000 kr. 

• Ressourcepædagogerne flyttes ud 
til dagtilbudsområderne. 
 

7. 
 
Kl. 20.20 – 20.30 

Evt. 
 
Punkter til næste møde. 
 
Evaluering af sommerfesten og 
frokostordning. 
 
Hvordan har mødet været? 
Fint 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


