Fælles Forældrerådsmøde og bestyrelsesmøde den 2019.08.26
Marianne indleder med at byde alle velkommen.
Vi har en hurtigt præsentationsrunde.
1. Oplæg om legepladsen, Martin
Martin fortæller lidt om arbejdet på legepladsen. Læreplanstemaer og pædagogisk hverdag.
Søndervang dagtilbud har fået en særlig bevillingen. Der gør det muligt for at have ansat tre uderum
pædagoger.
Martin fortæller om den særlige indsats omkring udepædagogerne, der skal sikre at vi arbejder mere
fokuseret med natur, science og udeliv. Legepladsen er et fælles område, der er et anderledes miljø, der
udfordrer børnenes kommunikative kompetencer og giver mulighed for børnene at mødes på tværs.
Børnene møder hinanden på en anden måde og der er plads til alle. Der er mange forskellige tilbud til vores
børn der understøtter der trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Et af de fokus område udepædagogerne har, er at skabe store og små fællesskaber i Søndervang dagtilbud.
Igennem musikaktiviteter, som tirsdagstango og fredags boogie-woogie understøtter de store fællesskaber.
Her mødes man om noget bestemt og vi gør alle det sammen. Derudover har vi fælles aktiviteter som f.eks
høstfest, højtlæsnings festival mm.
Der arbejdes også i små fællesskaber, dette i samarbejde med stuepædagogerne. Det kunne fx være at
arbejde med elementerne (vand, luft, jord og ild), besøge dyr eller male dyrefigurer. Martin fortæller
hvordan de samarbejder med pædagogerne på stuerne i meget konkret forløb.
Viki fortæller kort om, at vi er i gang med at udearbejde et årshjul som vi løbende evaluerer og justerer. Det
er vores første år sammen og derfor øve vi os i samarbejdet og afprøve tingene.
Afdelingerne har også haft forskellige forløb på legepladsen, der har passet til deres indsatser og
pædagogik.
Der er også fælles traditioner hvor vi inviterer forældrene til fastelavn, Dt´s fødselsdag mm.
2. Oplæg ved Charlotte og Nancy om forældresamarbejdet
Nancy fortæller om den formelle og det uformelle forældresamarbejde, som skal sikre børnenes trivsel og
læring. Den ny styrket læreplan lægger rammer til at forældrene kan inddrages i endnu højere gang.
Forældrene kan kobles på
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Charlotte (familie pædagog) fortæller om hendes funktion. Charlotte er en del af vores tænkning om det
udvidet forældresamarbejde. Der er flere tiltag som vi udvikler på. Et eksempel kunne være, at der er fælles
velkomstmøde for de ny forældre, der afholder kvartalsvis. Vi taler også om, at forældregruppen kunne
også mødes på tværs om bestemte alder, temaer … f.eks aftner, hvor forældrene tager børnene med hvor
man spiler spil sammen og spiser sammen. F.eks forlængelse af mødregruppen. Legepladsen kunne også
inddrages.
Nancy har medbragt spørgsmål fra læreplanen som vi ikke nåede på sidste bestyrelses møde. Drøftelsen
handler om at få forældrenes perspektiver på hvordan samarbejdet kunne udvikles.
Første spørgsmål er: Oplever forældrene at pædagogerne giver vejledning/sparring om deres barn trivsel
og læring?
Generelt synes forældrene, at der er en åben dør, hvor de kan søge sparring og vejledning. Det er godt, at
der er formelle møder ( intro, 3 mdr samtaler mm) , men det er også godt med garderobesnak.
Marianne spørger indtil, hvad vil være godt som ny forældre at sætte fokus på til opstartssamtale? .
Forældrene efterlyser noget relationelle blandt forældrene, hvor de lærer hinanden at kende til gavn for
deres børn. Forældrekaffe kunne godt være et forum, hvor forældrene mødes og tale om et bestemt tema.
Forældrerådet kunne også stå for forældrekaffe, hvor man evt. kan invitere gæster med (sundhedsplejerske
eller andre).
Andet spørgsmål: Hvordan arbejder vi med børnefællesskaber?
Det kunne være interessent at arrangere en tur både for børn og voksne, f.eks en tur i skoven, hvor man
tager noget mad med. Det kunne også bare være et møde på legepladsen. Det kunne også være en aften,
hvor alle familie tager en ret med og hvor vi spiser sammen.
Det er vigtigt, at det er tilbud hvor alle børnene deltager uanset om deres forældre kommer eller ej. Det er
vigtigt at vi ikke går i gang med for store projekter og ikke overkomplicerer det. Keep it simpel.
De store arrangementer giver noget andet, end de små arrangementer. Det er vigtigt med begge dele.

Det besluttes at det giver mening at afholde fælles møder mellem bestyrelse og forældreråd.

På vegne af Bestyrelsen
Marianne Jepsen
Dagtilbudsleder
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