
Forældrerådsmøde Solgården d. 21.10.2015 kl. 19.00 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Mikkel, Jimmi, Ane, Rikke 
 
Sigrid 
 
Vicki 
 
Jimmi 

 
 

1. 
Kl. 19:00 – 19:15 

Generelt: 

 Julefest 
Afholdes 4. december, fra kl. 
14.30 – 16.00. De store børn går 
Lucia, efterfølgende går alle på 
stuerne og får gløgg, mandariner 
og pebernødder. Julemanden 
kommer rundt på stuerne med 
godteposer. Efterfølgende mødes 
alle ude ved juletræet, synger 
julesange, danser omkring 
juletræet og herefter går vi alle 
hjem. 
Solgården sørger for bestilling af 
mandariner, gløgg og 
pebernødder. Forældrerådet /Ane 
sørger for slikposer. Solgården 
øver Lucia med de store børn. 
Jimmi undersøger at få et juletræ. 
 

 Fotografering 
Modulfoto var ikke særligt 
fleksible, ift. fotografering både 
om formiddagen og om 
eftermiddagen, hvilket er 
nødvendigt hvis forældre skal 
kunne få taget profilbilleder, så 
derfor har vi valgt studie2 fra 
Slagelse. Fotografen er meget 
fleksibel og tager fællesfoto fra kl. 
10.00 og derefter kommer hun 
igen ved 14.00 – tiden og starter 
med at tage enkeltfotos og også 
gerne med søskende. Der 
opsættes lister som forældrene 
kan skrive sig på. 

 

 Arbejdsgruppen, hvordan 
forholder forældrerådet sig til 
dette? 
Dialog omkring selve proceduren 
som kunne være grebet 
anderledes an og omkring selve 
formålet med at kæmpe for sine 



børn som er positivt. 
Forældrerådet mener ikke der vil 
ske yderligere i denne sag, nu de 
har været ude med deres 
budskab.  
 

 Rekrutteringsproces. 
Husk at sætte opslag omkring 
hvem der har fået stillingen. 
Fremadrettet slås alle stillinger op 
eksternt, så der er et større 
udvalg. 

 
 

2. 
 
Kl. 19:15 – 19:45 

Info fra Ledelsen: 

 AL forløb 
Information omkring vores 
forundringspunkt som omhandler 
støj og hvad det gør ved børns 
læring. Der er indhentet meget 
teoretisk og forskningsbaseret 
viden som har været 
udgangspunktet for hvad der er 
blevet afprøvet. AL giver 
personalet en masse, alle er 
engageret og synes det er rigtig 
godt. Til næste år skal 
forundringspunktet omhandle 
sprog, dette vil være for alle 
daginstitutioner i Holbæk 
kommune. 
 

 Børn i Holbæk  
Kort information om det nye intra 
på dagtilbudsområdet. Fra d. 
1.12.2015 åbnes det op for 
forældre, som herefter skal gå ind 
og taste alle dataer på deres egne 
børn. Systemet er som sådan 
ligesom skolens intra, hvor al 
information fremover vil blive lagt 
ind, så huset ikke fyldes af opslag 
til forældre men pyntes med 
børnenes lærte materiale, 
tegninger osv. 
Der vil blive afholdt en form for 
intro møde til alle forældre, 
meldes ud når datoer, tidspunkter 
og sted er fundet. 
 

 DGI re-certificering 
Vi skal atter re certificeres i DGI. 
Vi har valgt at have fokus på 
vores indvendige rum og hvordan 
vi kan bruge de få kvadratmeter 
og rum vi har, til at tænke DGI 



mere ind. Derudover vil vi også 
blive beriget med 
sansemotorikken. 
 
 

3. 
Kl. 20:00 – 20:25 

Forældremøde: 

 Foredragsholder  
Der kunne fremadrettes tænkes 
ind at, flere børnehuse kunne 
deltage til sådanne 
arrangementer. 
 

 Hvem gør hvad 
Tages over mail korrespondance 
Forældrerådet afholder valg til 
forældrerådet fra kl. 21.00 – 21.15 
 

 Lokaler, hvad eller hvor skal vi 
være? 
Vicki undersøger om det er muligt 
at låne lokale på 
elverdamsskolen. Jimmi 
undersøger sejrgårdsskolen.  
 

4. 
 
Kl. 20:25 – 20:30 

Evt. Anbefalinger for mælk fra 
sundhedsstyrelsen, sendes til 
forældrerådet. 
Nyt forældrerådsmøde d. 6.1.2016 
Kl. 19.00 – 20.30 
Forældrekaffe med Klaus som kommer 
og læser sin nye børnebog for børnene. 
Arrangementet finder sted d. 2.11.2015 
kl. 15.00 – 16.30  
 
 
Punkter til næste møde. 
Hvordan har mødet været? 
 
Tak for i aften. 

 
 


