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 Forældrerepræsentantsmøde 08032018 
 
Til stede: Michelle, Asmaa, Inga, Ruth og Viki 
                Maja, Marianne og Anne Merete 

          Shamsa, Kadra, Mastora, Mette og Nancy 
 
 

1. Samflytning 

Marianne informerer om organisering af de nye afdelinger. Hvilke kriterier skal vi tage hensyn 
til? Søskenderelationer, børnenes legerelationer, pædagogens kontaktpædagogfunktioner, se 
vedhæftet billede.  
 

Inga fortæller, at hun har haft positive oplevelse med den integreret afdeling, hvor hun kunne 
aflevere børnene sammen. Det har givet dem tryghed og for dem fungerede fint med at være 
på samme stue 

Forældre fra børnehaven har en erfaring med, hvor de ikke fungerede sammen vuggestuebørn 
og børnehavebørn. Det gik galt, hvor børnene var sammen.  
Kadra taler for at kunne aflevere børnene sammen sted, både vuggestue og børnehavebørn. 
Hun synes også, at det er en fordel, at institutionerne kommer tættere på skolen. Hun mener 
også, at relationen til pædagogen er væsentlig.  
Ruth mener, at der er en tryghed ved at vuggestuebørnene kender børnehaven. 
Michelle har prøvet to forskellige afdelinger. Overgang opleves meget nemmere i en integreret 
afdeling. Hun oplever også som en fordel at samle søskende på samme stue. Hun kunne godt 
mangler noget mere samarbejde mellem stuerne, så det ikke kun to stuer man har kendskab til 
men kender alle fire stuer. Både personalet og forældrene. 

Asmaa mener også at kontaktpædagogfunktionen har en betydning for hende. Hendes datter 
er 5 år og der er vigtigst med legekammeraterne og ikke så vigtigt med kontaktpædagogen.  
Michelle tænker også, at legerelationer er vigtigere end kontaktpædagogfunktionen. Endvi-
dere siger Michelle at vi som forældre og personale er voksne og skal kunne finde ud af samar-
bejdet.   
Ruth siger, at vi skal tage højde for, at børnene skal i en ny rammer og derfor er det vigtigt med 
børnenes legerelationer. 
Inga har prøvet at skifte kontaktpædagog og det har gået smertefrit. Til gengæld har Liv savnet 
sine legekammerater, da hun har skiftet stue. 
Marianne fortæller, at kontaktpædagogfunktionen er som ”kun” en tovholder i forhold til bar-
nets udvikling. I det daglige kommunikation har alle personale ansvar for den god kontakt. 
Marianne DTL siger, at hun er optaget af at skabe den bedst mulig miljø i samflytning. I forhold 

til omorganisering er der mange kriterier der kan tages hensyn til. 
Michelle er fortaler for, at søskende samles på et sted.  
En af kriterierne kunne også være at barnet har som minimum en kendte voksen.  
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Mette tilføjer, at der er nogle børn, der er ekstra sårbare (evt. har støttetimer) og har brug for 
en kendt voksen.  
Konklusion:  
Forældreråds anbefalinger til kriterier:  

• Søskende hensyn 

• Legerelation er vigtigere end kontaktpædagog funktionen.  

• Minimum en kendt voksen  

• Særlig hensyn til ekstra sårbare børn (fx støtte timer) 

Den videre proces er nu at disse kriterier også drøftes i det lokale MED udvalg. (MED udvalg er et 
udvalg for medarbejderne – hvor der bl.a skal drøftes arbejdsmiljø hensyn).  
 
Tusind tak for den gode drøftelse og jeres bidrag.  

   
 
2. Fælles sommerfest 

       Vi vil gerne arrangere en samlet sommerfest d. 30.august 2018.  
       Tovholder: Maja, Samsa, Kadra, Inga, Mette, Ruth og Marianne 
 

3. Bygge Nyt 

Forældrerepræsentantskabet er enig om, at det er en god måde at kommunikere med foræl-
drene om samflytningen. Der udsendes et nyt byggebrev inden påske.  
 

 
Med venlig hilsen  
Marianne Jepsen  
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