
Forældrerådsmøde Solgården d. 28.9.2017 kl. 18.30 – 20.30 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

Mikkel, Sofie, Louise, Lisa, Rikke og 
Vicki 
 

Electra, Anita 
 
Vicki 
 
Sofie 

 
 

1. 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

 

2. 
 
Kl. 18:30 – 18:45 

Konstituering af forældreråd. 
 
Anita stopper som formand, Sofie stiller 
op – Sofie er hermed valgt som formand. 
Lisa, Mikkel, Louise, Anita er stadig 
repræsentanter. Rikke fortsætter som 
personale repræsentant. 
Electra stopper som repræsentant. 
 

3. 
Kl. 18:45 – 19:45 

• Status af kostpolitik 
 
Kostpolitikken er justeret på 
personalemøde og forældrerådets 
ønsker er tilgodeset. Dog er det 
ikke imødekommet at, 
kostpolitikken bliver en løftet 
pegefinger men et 
dialogmateriale. Vicki sender den 
til forældrerådet, til endelig 
godkendelse. Herefter bliver den 
offentliggjort. 
 

• Evaluering sommerfest 
 
Ikke så stort overskud som 
forventet. Overskud på ca. 1100 
kr. Meget godt ift. det kun var salg 
af drikkevarer og kage. Vær mere 
opfordrende ift. at købe og støtte. 
Der var rigtig mange deltagere. 
Godt at personalet tager 
sangboden. Godt med de 
aktiviteter vi havde der var gode i 
stedet for alt for mange boder. 
Være bedre til at gå i gang med 
planlægningen af arrangementer, 
så vi ikke er for sent ude.  
Personalet giver udtryk for at, det 
har været en rigtig god 
sommerfest med god tilslutning. 



Vi var heldige med vejret.   
 

• Fotografering – Anita 
 
Vi mangler priser på 
pakkeløsninger og søskende. Er 
der fri adgang til billederne, så 
man selv kan hente dem? 
Hvor sent kan hun komme og 
starte med at tage billeder, så 
forældrene selv kan booke sig på 
en tid. Er der ekstra billeder til 
børnehaven? 
Vicki rykker for hurtig 
tilbagemelding. 
 

• Planlægning af Halloween søndag 
d. 29.10.2017 kl. 15.00 
 
Invitation med tilmelding, så vi ved 
hvor mange der kommer ift. The, 
Kaffe, Kage osv. 
Forældrerådet mailer sammen og 
planlægger dagen hurtigst muligt. 
Efterspørgsel på om personalet 
sammen med børnene kan lave 
lidt pynt som bliver lamineret og 
hængt op udenfor. Forældrene 
sørger selv for at hænge op på 
dagen. Under 15 tilmeldinger 
aflyses arrangementet.  
 

• Søgning af midler fra Nordea 
fonden. 
 
Sofie undersøger forskellige 
former for underholdning, som der 
kan søges midler til.  
 

4.  
Kl. 19.45 – 20.00 

• Nyt fra bestyrelsen – Mikkel 
 
Der er drøftet kostpolitik – der vil 
blive lavet nogle overordnede 
rammer men besluttes og 
forankres lokalt.  
Økonomi har fyldt meget. Der er 
gået tid med at skrive 
høringssvar. Der er afsat 20 
millioner til børneområdet fra 2018 
til flere hænder i institutionerne.  
 
 

5. 
Kl. 20.00 – 20.20 

• Nyt fra Solgården. 

• Ny pædagog Jytte 
Info som også er kommet på Børn 



i Holbæk. 
 

• P-lørdag 
 
Personalet har arbejdet med 
vores børnemiljø/læringsmiljø ift. 
hvilken læring vi ønsker børnene 
skal have. Hvad vil vi købe af 
legetøj for at børnene får 
understøttet deres udvikling. 
Hvordan kan stuerne komme til at 
se ud, for at understøtte læringen. 
Derefter har vi haft teambuilding, 
hvor vi konkurrerede mod 
hinanden, vuggestuen – 
børnehaven med øksekast, 
bueskydning og 
samarbejdsøvelser. At prioritere 
sådan en dag til personalet, er 
virkelig godt givet ud. 
 

• Bus til rådighed 
I juli måned blev den tidligere SFO-bus synet 
og den gik fejlfrit igennem synet. 
I den forbindelse lader vi bussen køre videre, 
indtil næste år, såfremt der ikke indtræffer 
store reparations regninger. Den løbende 
drift financiers fra fælleskontoen. 
Det er endvidere aftalt følgende. 

Udgiften til chauffør afholdes 
at de enkelte afdelinger.  

Der afregnes med 150 kr. i 
timen (svarer til 3 Fs overenskomst) 

Der betales kun for den tid der 
køres bus. 

Bookningen foregår via intra. 
 
Om bussen: 
Der er plads til 50 personer 49 af sæderne 
har godkendte sikkerhedsseler 
Bremser/ styretøj og nødudgange er i orden 
og tjekkes løbende. 
 
Aftalen træder i kraft 18/9  
Jeg holder ferie fra d. 4-10 nov. 
 
Denne mulighed er værd at tænke ind, når 
der ansøges om midler fra nordea fonden. 

 

6. 
 
Kl. 20.20 – 20.30 

Evt. 
 
Punkter til næste møde. 
 
Gennemgang af styrelsesvedtægter for 



forældrerådet. 
 
Planlægge julefest og andet. 
 
 
Hvordan har mødet været? 
 
Fint og udbytterigt. Godt at være OBS på 
at planlægning kommer hurtigere på 
dagsordenen, der er årshjulet et godt 
redskab. 
 
Tak for i aften. 
 

 
 


