
Forældrerådsmøde Solgården d. 3.5.2017 kl. 18.30 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Anita, Sofie, Mikkel; Rikke og Vicki 
 

 
 
Vicki 
 
Vicki 

 
 

1. 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

 

2. 
 
Kl. 18:30 – 18:45 

Valg til bestyrelse og formand i 
forældrerådet. 

•  Vi afholder valg til bestyrelsen på 
arbejdsdagen, håber at kunne 
trække nogen gode kræfter ind i 
bestyrelsen, da der sker mange 
ting i kommunen, så det er vigtigt 
at finde en der vil. 

• Anita er valgt som formand til 
forældrerådet. 

 

3. 
Kl. 18:45 – 20:25 

- Fastlæggelse af mødedatoer for 2017 
(ca. 3 stk.) 

Der er planlagt møder for resten 
af året. 

 
- Årshjul, herunder planlægning af 
kommende arrangementer 
Ift. forældremøde, har vi besluttet 
ikke at afholde et forældremøde, 
efter de sidste 2 års erfaringer 
hvad der kommer af antal 
forældre, kontra hvor mange 
personaleressourcer der bruges til 
denne dag. Vi drøftede om 
forældre føler de får de 
informationer som de har behov 
for via Børn i Holbæk eller om det 
blot nedprioriteres grundet andet. 
Vicki melder ud på Børn i Holbæk, 
at vi i fællesskab har truffet denne 
beslutning og ser om de vil 
komme nogen ønsker eller 
reaktioner på denne beslutning. 
Årshjulet er godkendt. 
 
- Arbejdsdag 
Mikkel arrangerer arbejdsdagen 
sammen med Helle. 
Forældrerådet beslutter at deres 



kasse, vil sponsorere pasta og 
kødsovs til de ihærdige som vil 
komme denne dag. Vi drøftede 
hvilke arbejdsopgaver der kunne 
ligge under sådan en dag og blev 
enige om at, det også var en 
mulighed at få lavet ting 
indendørs også eks. 
Hovedrengøring, male, oprydning, 
da det ikke er noget der bliver 
gjort.  
 
 
- Kostpolitik – Udgik 
 
- Nyt fra bestyrelsen 
Økonomien fylder i bestyrelsen, 
læs gerne referatet fra 
bestyrelsesmødet. Mikkel Sender 
det efterfølgende til medlemmer i 
forældrerådet, så det nemt kan 
læses inden forældrerådsmøder. 
 
- Hvordan går det i Solgården? 
Vi har ansat Christina i 
vuggestuen, hun er PA uddannet 
og har nogle års erfaringer for 
arbejdet med de små. 
Maria L.A er valgt som FTR for 
BUPL, her har vi midlertidigt ansat 
Joakim til d. 1. september hvor vi 
her vil ansatte en ny pædagog. 
Trods besparelser er der rigtig 
god dynamik i Solgården, vi har et 
psykisk godt arbejdsmiljø, hvilket 
smitter af på børnene. 
 

 
Økonomi. 
 

Se vedhæftet bilag.  
Konsekvenser af 
budgetreduktioner i dagtilbud 
kildedam.  
Vi SKAL finde 114.149 kr. på 
indkøb og 475.938 på 
ansættelser. 
Formålet er en præsentation for 
hvordan det udmøntes og hvad 
betyder det for solgården. 
Solgården skal udover de fundne 
midler, finde 5826 kr. i eget 
budget, dette tages op på 
næstkommende personalemøde. 

 



4. 
 
Kl. 20:25 – 20:30 

Evt. 
 
Punkter til næste møde. 
Kostpolitik. 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


