
Referat fra bestyrelsesmøde i Århusbakken / Midtbyen og 

Specialområdet d. 3-6-19 

Afbud fra: Anne Katrine, Julie, Julie, Jeppe, Silas og Anne 

Referat:  

 

1) Nyt fra ledelsen:  
Der har været visitation til § 32 børn og plusbørn. Svalerne vil efter 

sommer være 7 børn (1 starter dog først til januar). Skolegades 
børnehave plus pladser vil have 11-12 børn, dette kan ændre sig, der 

kan max. være 13 plus børn. Solsikken vil have fuldt hus med §32 børn, 
Skolegade er pt ikke fyldt op med §32 børn, der kan ske meget frem til 

august. Ledelsen tager ansvar og handler på dette i forhold til vores 
budget for 2019 

19.6 er der fælles personalemøde i ÅMS i Bakkegården. Emnet er De 

styrkede Læreplaner, hvor der er fælles oplæg og derefter går man i 12 
grupper der skal forholde sig til hverdagsrutiner ud fra 

børneperspektivet. Rutiner som måltidet, garderobe, bleskift og 
modtagelse. Efter mødet skal der arbejdes videre i egne børnehuse. 

I børnehaverne er man pt. optaget af overlevering af børn til skolerne. 
Her er formaliseret samarbejde omkring denne opstart hvor 

daginstitutioner og skoler mødes 
I Bakkegården arbejdes der med ny struktur i vuggestuen med 

udgangspunkt i børneperspektivet, således at børns overgang fra 
opstartsgruppe til anden børnegruppe vil foregå mere glidende. Dette er 

afstedkommet af, at børn er ældre ved opstart, så de med nuværende 
ordning ret hurtigt vil opleve skift til ny børnegruppe. 

 
2) Drøftelse af udkast til forældremøde / ved arbejdsgruppen 

En arbejdsgruppe har lavet forslag til fremtidige forældremøder i ÅMS og 

der var drøftelse ud fra dette. Beslutningen blev følgende: der afholdes 
et traditionelt forældremøde i hvert børnehus hvert efterår. Der ud over 

er der mulighed for et ekstra forældremøde med deltagelse af forældre 
fra hele ÅMS, dette vil kunne afholdes i foråret og vil ske i samarbejde 

med forældrebestyrelsen  
3) Evt. – ikke noget denne gang 

 
4) Tema: Tilbagemelding fra dialogmøde ved formænd og næstformænd, 

samt drøftelse ud fra oplæg til dialogmødet: ”Den styrkede pædagogiske 
læreplan – legens betydning for børns udvikling, trivsel og læring”.  

Opsamling fra gruppedrøftelser; 
 



• Hvordan oplever vi som forældre lege- og læringsmiljøerne i 

dagtilbuddet? 
Generelt er der gode rammer for legens udfoldelse, der skabes 

legeaktiviteter og legemiljø, der tilgodeser børnenes forskellige 
behov ud fra deres udvikling.  

Der gøres tanker omkring hvordan børn inviteres til leg. Er der 
således gjort klar til leg fra personalets side eller skal børn selv 

finde legetøjet frem? 

Et rums indretning er med til at understøtte det læringsmiljø der 
eksisterer. De voksne skal kigge på hvad børnene er optaget af, her 

kan motivation for læring findes og her kan legen udvikles og 
udvides 

En forhindring i at skabe et godt lege- og læringsmiljø er de fysiske 
rammer, flere huse har forholdsvis små rum, der skal rumme mange 

funktioner (legen skal stoppe, så samme rum kan bruges til et 
måltid) 

• Hvad er der behov for at arbejde videre med? 
 

Fagligheden kan skærpes og de nuværende tilbud kan optimeres 
gennem arbejdet med Den styrkede Læreplan 

Personalet sætter f.eks. legetøj i børnehøjde, så ressourcer kan 
bruges på Kerneopgaven 

Forældre kan gå ind i arbejdet med indretning af lokaler, måske 

kender forældre nogle der kan hjælpe med udførsel af praktisk 
arbejde i forhold til vores børnemiljøer.  

De legemiljøer vi tilbyder børn skal lægge op til interaktion og 
fællesskab, samtidig med børns leg kan foregå med mindre 

forstyrrelse fra andre.  
Personale skal ikke falde i fælden ved kun at dokumentere 

aktiviteten, der skal synliggøres hvorfor vi gør det vi gør – den leg 
med biler, hvorfor foregår den som den gør og hvilken læring er der 

for børn i den leg.  
Dialog mellem forældre og personale om leg, hvad er et barn/en 

gruppe optaget af, og hvordan støtter vi op om den leg.  
Ved at følge barnets initiativ får vi øje på barnets motivation for en 

leg/læring og det er her vi har noget at bygge videre på .  
For små børn sker læring gennem leg – vi skal ikke skolificere det at 

være i vuggestue eller børnehave 

 
 

• Hvad kunne vores rolle/opgave som forældre og bestyrelse være? 
 

Som forældre kan vi ved aflevering af barn være opmærksomme på, 
hvor der er leg i gang. Virker det forstyrrende at mit barn deltager 

eller er det i orden? 
Forældre kan arbejde videre med de gode læringstiltag som 



institutionen benytter sig af. På den måde kommer der kontinuitet i 

den retning vi bevæger os i. 
Som forældre skal vi gå i dialog med personalet og forstå den måde 

personalet møder og arbejder med børnene på 
Der kunne afholdes dialogmøder mellem forældre og personale, 

hvor der snakkes om, hvad børnene er optaget af og hvordan hjem 
og institution kan supplere hinanden og bygge videre. Måske er et 

barn hjemme optaget af et emne som eventyr eller maskiner og den 

viden kan institutionen bruge i lege med barnet/børnegruppen. 
Forældre i forældrebestyrelsen kan deltage i ansættelsessamtaler 

 
 

 
 

 
 

5) Vi går i de enkelte børnehuse og drøfter resultaterne fra vores 
forældretilfredshedsundersøgelse og personalets psykiske APV og 

Trivselsmåling.  
Dette punkt er der ikke referat af. 

 

Tema til næste møde: Børneperspektivet 

 


