
Referat fra bestyrelsesmøde 25. november 2020.  Afbud: Helene, Anne og Heike 

 

Dagsorden: 

1) Kostvalget 2020: 

Der blev informeret fra de enkelte institutioner om hvorledes der var orienteret til forældrene i den 

pågældende institution omkring valget af kostordning. Flere havde opfordret til specifikke 

valg/fravalg af kostordning. 

2) Den styrkede pæd. Læreplan: 

Der blev arbejdet i 3 grupper af 3 med hver deres læringsplan og gruppernes input blev givet til 

Merete for videre brug. 

3) Affaldssortering i dagtilbud: 

Målet er at engagere børn i mere bæredygtighed. Der er lavet guides til alle institutioner for at få 

succes med affaldssorteringen. 

Spørgsmålet blev rejst om hvordan forældrerådene kunne være med til at få det til at 

fungere lokalt. Der vil i foråret 2021 skulle sættes fokus på emnet i de enkelte institutioner 

og spande skal være bestilt til 1. februar. 

4) Nedsættelse af arbejdsgrupper i bestyrelsen: 

Ved fremtidigt arbejde i arbejdsgrupper i bestyrelsen, blev det vurderet at det var mest 

hensigtsmæssigt at arbejde på møderne (f.eks. hvert andet møde). Emner til gruppearbejdet skal 

sendes ud inden mødet, sådan at deltagerne kan have dannet sig en holdning til emnerne allerede 

inden bestyrelsesmødet. 

5) Kristine Holten-Andersen – Initiativ for førskoleforældre til Sødalsskolen: 

Kirstine fortalte om projektet og den tilknyttede facebookgruppe for forældre til førskolebørn som 

måtte overveje Sødalsskolen til deres børn. Der var på daværende tidspunkt 33 personer i gruppen 

og gruppen fungerede som et sted for dialog mellem forældre, men også dialog med skolen. Der 

var planlagt et dialogmøde med skolen 14-12-2020 og senere ville der også blive afholdt et møde 

med skoleledelsen om fremtidig branding af skolen. 

6) Orientering fra dagtilbudsleder: 

Det blev præsenteret at der vil være mulighed for at bestyrelsen kan få en direkte dialog med 

rådmanden fra Børn og Unge. 

Den pædagogiske læreplan skal evalueres til 31-12-2020 – dette til trods for at den ikke er 

implementeret endnu. 

Der vil til den 31-12-2020 blive udarbejdet nye hjemmesider 

Det blev orienteret at der fra april 2021 skal anvendes Aula som erstatning for børneintra. 

Erfaringerne med Aula er at det hurtigt bliver lidt rodet, hvorfor personalet skal oplæres i 

hensigtsmæssig brug af Aula. Niclas vil derfor til næste bestyrelsesmøde give et oplæg 

omkring mulighederne med Aula og fordele og ulemper ved den digitale kommunikation. 

 


