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Deltagere: 
Forældrebestyrelse (inkl. tillidsrepræsentanter)
Institutionsleder Vivi Juul Rasmussen
Konsulent fra sekretariatet for dagtilbud Vibe Grønfeldt Martiny (ordstyrer).

Tilsynsrapporten belyser områder udvalgt af forældrebestyrelse og forvaltning. Bl.a. på 
baggrund af læringsmiljørapporten 2018.

FORDELING AF BØRN 
(BESTYRELSE)

Forældrene er bekymrede over at to børnehuse i institutionen (Afrodite og Dalumgård) 
har mange børn med anden etnisk baggrund end dansk. Der er et ønske om at disse børn 
fordeles bredt i institutionens børnehuse.

Ifølge forældrene er det hensigten i institutionen, at alle børnehuse skal afspejle det 
danske samfund, hvilket er vanskeligt i forhold til sprog og kultur, når procenten af to-
sprogede børn kommer over 30 %. Det opleves at nogle forældre fravælger de 
børnehuse hvor der er mange to-sprogede børn.

Kommunikationen til forældre med to-sprogede børn er vanskelig, da de, ifølge 
forældrebestyrelsen, ofte ikke læser opdateringer på MitBarn. Derfor skal personalet 
kommunikere på forskellige måder og konflikthåndtering vanskeliggøres.

Der findes ikke et pladsanvisningskriterie, der omhandler barnets etniske baggrund, eller 
to-sprogethed. Men det er muligt for alle forældre at skrive deres barn op til en 
ønskeplads i et andet børnehus.

Forældrene i bestyrelsen ønsker børnehuse, der afspejler mangfoldigheden i det 
omkringliggende samfund, også de børnehuse, der i dag stort set ingen to-sprogede har. 

Det drøftes om forældrene kunne gøre reklame for deres børnehuse i områder, hvor der 
bor familier de gerne vil tiltrække. Man kunne gå i dialog med sundhedsplejen i området, 
da sundhedsplejen møder forældrene allerede før de skriver deres barn op til en plads.

Det drøftes om bestyrelsen kunne være undersøgende på, hvilke tanker og ønsker 
forældre til to-sprogede børn har. Så de også kan repræsentere denne side af sagen. 

FROKOSTORDNING 
(BESTYRELSE)

Bestyrelsen påpeger nogle udfordringer ved frokostordningerne.

De to nye frokostordninger, der er valgt ind i 2019 er meget dyre at etablere, grundet 
nye krav til køkkenerne. Det betyder at alle penge bliver brugt på de nye køkkener, og at 
de øvrige køkkener ikke prioriteres, hvilket kan ses. Rengøringen er utilfredsstillende i 
nogle køkkener mener bestyrelsen, der er fortaler for nogle minimumskrav til 
køkkenfaciliteter og rengøring. 
Bestyrelse og forældreråd er udfordret fordi det mulige frokostmåltid ikke er det som 
blev stillet forældrene i udsigt. Det er økonomisk udfordrende at lønne køkkenpersonale, 
når børnetallet falder. Og så går det ud over en i forvejen dårlig normering, når daglig 
leder eller andet personale må gå i køkkenet i tilfælde af sygdom.
En høj økologiprocent samt faste indkøbsaftaler er med til at gøre ordningerne dyre. 
Men økologien er også en motivation for at tilvælge frokostordningen. 



FYSISK INDRETNING 
(BESTYRELSE)

Forældrene deler nogle udfordringer, der er med økonomi og godkendelse til at forbedre 
de fysiske rammer.
 
Dalumgård har fået nedlagt det meste af sin legeplads grundet sikkerhed, men uden at 
der var økonomi til at bygge noget nyt i budgettet ved TS. Nyetablering ligger i 
institutionens eget budget. Forældrene overvejer at søge penge til etablering af noget 
nyt.
Der er behov for at afskærme nogle børnenes toiletter, f.eks. med et forhæng, for at give 
børnene lidt privat liv. Nogle steder er der regler som vanskeliggør dette. 
Forældrene opfordres til at drøfte dette i deres forældreråd.

Det foreslås at bestyrelsen søger fonde i fællesskab til etablering af legerum ude og inde. 

FORÆLDREBESTYRELSEN 
(FORV.)

Hvordan vil bestyrelsen arbejde med at skabe og bevare et godt forældresamarbejde? 

Bestyrelsen har et ønske om at forbedre forældresamarbejdet. Forskellige modeller for 
hvordan forældresamarbejdet kan se ud i praksis drøftes.

- I Dragen er det en fra forældrerådet der viser rundt når nye børn skal starte.
- Der er en idé om at etablere forældrenetværk, hvor flere forældre mødes med 

en medarbejder. 
- Ved overgangen fra vuggestue til børnehave kan man samle 4-5 forældrepar, til 

et møde hvor man taler om overgangen og derved laver en 
forventningsafstemning.

- I alle børnehuse kan forældrene bede om en samtale med personalet, hvis der 
er behov for det.

- En medarbejder eller en forælder kan facilitere et netværk eller et møde med 
forældre så de oplever at være en del af et fællesskab.

Bestyrelsen opfordres til at drøfte videre i forældreråd og bestyrelse.

Der gives udtryk for, at det er uklart hvilke kanaler forældrene kan benytte, for at skabe 
forandring i børnehusene. Alt efter den ønskede forandrings format, kan det tages op i 
forældreråd, bestyrelsen eller på et kontaktudvalgsmøde, hvor nogle lokalpolitikere 
mødes med en repræsentant fra bestyrelsen. Mødet finder sted 2-3 gange om året. 

ANBEFALINGER Punkterne der blev drøftet på mødet, udsprang primært af strukturelle og økonomiske 
udfordringer. Derfor anbefales det, at punkterne gennemgås i bestyrelsen med et 
praktisk fokus på hvert punkt:

- Hvordan ser de politiske og økonomiske rammer ud i dag?

- Hvad kan vi som personale og forældre gøre for at skabe højere kvalitet 
indenfor de givne rammer? Hvad gør vi allerede?

- Hvad kan vi evt. gøre for at påvirke rammerne? Hvilke muligheder har vi?
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