
Referat Bestyrelsesmøde 20.1.22 

 

Til stede: Rasmus, Jacob, Lital, Julie, Liv, Christina S og Laila 

Afbud: Laura, Luise og Thomas 

 

• Dagsorden godkendes. Det aftales at fremover skriver Christina S referat, disse 

lægges på hjemmesiden. 

 

Orientering fra medarbejderne:  

• Der arbejdes på tværs af huset fortsat med: 

o Sprog, især rim/remser og sang. 

o Relationer og overgange, både børn-børn og børn-voksen relationer, og 

relationerne i overgangene mellem afdelinger. Dette gøres med planlagte 

ture og små besøg, så relationer til nye børn og voksne dannes. 

o Legemiljøer, både inde og ude. Vi har fået en del nyt legetøj, og arbejder lige 

nu med at strukturere det både indendørs og udendørs så vi kan udvikle 

vores legemiljøer. 

 

• Der er lige nu en bekymring blandt medarbejderne for de børn der bliver afleveret 

uden at være helt raske, fordi medarbejderne er bekymret for både selv at blive 

smittet og for at tage smitte med hjem til familien.  

o Bestyrelsen spørger ind til gældende retningslinjer. Der er lige nu ikke særlige 

retningslinjer, så det gælder som altid, at børn der ikke kan deltage i 

dagligdagen ringes hjem.  

o Bestyrelsen opfordrer til at forældrene holder børn hjemme hvis de er syge 

og ikke kan deltage fuldt ud i dagligdagen i institutionen.  

o Bestyrelsens holdning er, at børn der er ringet hjem med feber eller 

opkast/diarre og som afleveres inden der er gået de anbefalede 24/48 timer 

ringes hjem igen. 

 

Orientering fra ledelsen: 

• Huset summer af god energi: fastelavns forberedelserne er i gang i alle afdelinger, 

madpakkehuset er kommet op og der planlægges ture ud af huset. 

 

 



 

Fra formanden: 

• Vuggestuens billeder af personalet er blæst ned, så de trænger til en opdatering.  

 

Kommende forældremøde: 

• Den 24.3 afholdes et dialog-forældremøde, hvor forældrene har mulighed for at 

komme med input til det videre arbejde i huset med det gode måltid. Herefter 

bringes forældrenes input tilbage til personalet, som kan bruge ideerne til det videre 

arbejde med temaet.  

o Der informeres om at det gode måltid er valgt som tema fordi dette tema 

dækker udviklingspunkterne i tilsynsrapporten. 

o Bestyrelsen opfordrer til at der udsendes inspirationsmateriale og 

information omkring grundlaget for valget af dette emne i god tid inden 

mødet. 

 

Tilsynsrapport: 

• Tilsynsrapporten er udarbejdet og der er udvalgt tre fokusområder på baggrund af 

rapporten: 

o Demokrati og deltagelse  

o Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning  

o Leg og aktivitet 

• De tre områder der er scoret bedst i tilsynet er: 

o Fysiske omgivelser 

o Kommunikation og sprog 

o Relationer 

 

• Tilsynsrapporten er udarbejdet af Hørsholm Kommunes pædagogiske konsulent i 

samarbejde med institutionen. Rapporten kan findes på Jægerhusets hjemmeside. 

Den er udarbejdet ud KIDS materialet og der er tilsyn hvert andet år. Der er et 

opfølgningsmøde med den pædagogiske konsulent i april måned.  

• I øjeblikket er der er ressourcepædagog i huset, som observerer og giver input til 

udvikling af vores fokuspunkter.  

 

Principper: 

• Principperne udarbejdet af tidligere bestyrelser diskuteres på næste 

bestyrelsesmøde og opdateres herefter. De vil blive lagt på hjemmesiden.  



 

Feedback på kommunikation fra huset til forældrene: 

• Bestyrelsen har et ønske om at nyhedsbreve på aula er mere konkrete, gerne med 

flere eksempler. Dagbøgerne må meget gerne kobles til nyhedsbrevene for at give 

mere sammenhæng.  

• Det er forvirrende at nyhedsbrevene fra Laila og fra huset hedder det samme, så kald 

evt. Nyhedsbrev fra Laila “Nyt fra ledelsen” 

• Hyppigere dagbøger kunne være rart, dog skal det ikke tage tid fra samværet med 

børnene. Pædagoggruppen tager det op når kommunikationsstrategien revideres. 

• Når børn starter, rykker mellem afdelingerne eller stopper i Jægerhuset ville det 

være rigtig rart at det meldes ud på Aula, så forældrene kan følge med og snakke 

med børnene om det hjemme.  

• Det ville være rart med tydeligere kommunikation omkring ugens planer, især ift. 

Ture, så børnene kan forberedes hjemmefra. 


