Dagsorden til store forældremøde i opsamleren torsdag
d. 5/10 kl. 17.30-19
1. Velkommen og Nyt fra Ledelse

Som I alle nok ved søger vi en ny pædagog i Høbjerg. Vi har haft samtaler
og tilbød en jobbet, men personen takkede nej, da personen var blevet
tilbudt et andet tættere job på sit hjem. Derfor kaldte Emil, Jakob (Annas
far) og Kristina én ind, der havde været til en samtale, men vi var usikre i
sagen. Vi blev desværre ikke overbevist efter 2. samtale. Vi manglede lidt
det gode match til personalegruppen og Høbjerg i det hele taget. Derfor
må vi nu søge på ny. Vi kigger lige pt på vores annonce, da vi ikke følte der
var mange ansøgere, men det ved Kristina fra ledernetværket generelt er
en problematik. Så vi vil bede jer om at dele vores annonce, når vi har den
klar, på alle tangenter i nu kan. Formanden skal nok sende den til jer.
Indtil da bruger vi Sara og hende er vi heldigvis rigtig glade for. Hun er
indtrådt i Sisses tider og derfor har Kristina ansat to nye vikarer…. Søren
og Sofie. Søren kommer I til at møde i morgen fredag.
Så har vi haft pædagogisk dag. Det er rigtig skønt at vi som team får
mulighed for at få en hel dag sammen. Vi snakker/diskuterer pædagogik.
Og i fredags var det de nye styrkede læreplaner. Det er noget vi ikke
kommer udenom, og vi er heldigvis meget glade for de nye, da det denne
gang sætter fokus på børnene og heldigvis ikke så meget
dokumentation/skrivearbejde, som før hen. Derfor har vi lavet en
ændring. Som udflytter er der meget struktur, da vi skal mange ting. Vi
skal have morgenmad, vi skal fokusere på læring, vi skal spise madpakker,
vi skal lege, MEN vi skal også putte, trøste, skifte bleer, skifte tissetøj,
guide, støtte, pakke tasker, huske børnenes legetøj, huske børnenes
cykler, flyverdragter, osv.
Vores ændring sker ifht læreplanerne. Børnenes perspektiv og børnesyn
OG LEG.
Vi gør derfor det, at mandag har vi fri leg, men med tilbud rundt omkring i
huset og på grunden… f.eks. bål, spil, perler, male, osv. og denne dag er
der stilletid. Stilletid er godt for alle. Vi kommer ned i gear, vi får ro i
hjernen og i kroppen. Vi masserer, har yoga, lytter til mindfullnes eller
historie.
Tirsdag er der pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Vi lytter til børnene,
hvad de kunne tænke sig, men noget af det har vi også bestemt, da vi jo
skal nå visse læringsmål. Denne dag er der ikke stilletid
Onsdag er der igen fri leg med tilbud og stilletid.
Torsdag er der pædagogiske tilrettelagte aktiviteter og ingen stilletid
Fredag har vi vores lalledag, hvor vi hygger og leger, spiller, snakker osv.
Vi har ipad denne dag, men det er ikke altid, vi har den fremme, vi
vurderer meget efter vejret og stemningen. Der er stilletid.
Ved at mindske en dag med aktiviteter, kan vi dermed også bruge vores
ressourcer bedre og være flere voksne på børnene, og vi vil derfor også

satse meget mere på skovture både i grupperne men også hele
børnehaven på fælles ture i skoven.
Kristina har købt flere spil, så vi kan lære regler og vente på tur,
samarbejde og tænke. Jeg har købt bobble bobbles, så vi kan styrke
motorikken også indenfor, når vi kommer til den våde tid. Vi skal til at
satse meget mere på vores tid på børnene, og derfor er det også bestemt,
at personalet i hver gruppe skal snakke sammen en gang om måneden, så
vi både kan se på børnene kollektivt, men også individuelt.
Kære kære forældre….. BRØD !!! Det står simpelthen så skidt til. Det er
hver eneste dag der i gennemsnit bliver glemt et. Tit to. Det er bare ikke
godt nok. Og har man glemt det så skal man altså huske det dagen efter.
Vores brødbank er fuldstændig tørlagt og vi ligger for langt ude på landet
til lige at gå til bageren. Ydermere hvis jeg skal køre afsted efter noget så
bruger vi ressourcer på tiden fra børnene. Så HUSK DET og gruppe gul
skal have rugbrød med og de andre brød og det skal altså være økologisk.

2. Beretning fra formanden

Formanden fortalte om året der er gået. At to medarbejdere er stoppet og
vi har sagt velkommen til Cecilie. Vi har døjet med vandskader men det er
der kommet styr på.
Hun fortalte om, hvor vigtigt det er, at forældre engagerer sig, det er det
der gør Høbjerg unikt og at vi kan have den gode børnehave vi har. Og at
vi værner om vores traditioner som spiseklubber, sommerfester osv.
Bestyrelsen arbejder på en mulig tilbygning i Vedbæk. Det er simpelthen
ikke sjovt at være ovenpå med en gruppe.
Stor ros til den nye gruppe røds forældre. Dejligt at se I følger op om
Høbjergs traditioner.

3. Kort info fra de forskellige grupper, hvad laver vi pt?
Overordnet fra personalet
- Vi arbejder alle pt ud fra læreplanstemaet ”kultur, æstetik og fællesskab” i
grupperne (blandt andet grundet kunstprojekt). Lærerplanstemaerne
komplimenterer hinanden og vi arbejder ud fra dem alle sammen hele
tiden. Primært nogle mere end andre.
Dette vil blive uddybet ved grupperne?
-

Afkrydsning foregår nede i opsamleren. Det er ligeledes her man får
beskeder om sit barn. Vi oplever at mange skal nå ting og vil have kryds i
døren/på gaden. Dette skal stoppe. Vi gør det for børnenes sikkerhed (og
for vores egen). Vi bliver nødt til at gøre det ens for alle. Det skaber
unødvendig bekymring for os personale og dette skal respekteres.

-

Legetøj – kun 1 stk. Vi oplever at legetøjet bliver væk, går i stykker mm.
Vi vil helst ikke bruge ressourcer på at lede og det er unødvendige

konflikter vi skal tage med børnene og de bliver unødvendigt kede af det.
For meget legetøj i bussen skaber kaos og forhindrer børnene i at være
selvhjulpne. Men børnene lærer også meget af at have eget legetøj med.
De skal nemlig dele, hvis de har noget med. Samtidig er det en tryghed for
nogen, at have med, og de kan vise noget hjemmefra
-

Løbecykler – er dette nødvendigt? Vi har masser af løbecykler og
børnene bruger dem ikke. Vi bruger ressourcer på at huske dem/bære
dem ud og ind. Løbehjul er måske noget andet. Vi vil ikke forbyde det, og
det er en kamp man må tage med sine børn derhjemme. Men det er
virkelig en stor ressource for os at slæbe ind og ud af bussen og finde dem
osv. Ydermere så bliver løbehjulene taget ud af buschaufføren og sat på
fortovet. Vi kan ikke tage dem med ned, da vi har trætte børn, børnenes
tøj og legetøj osv.

-

Madkasser som børnene selv kan åbne med eget navn. Ikke alle kender fx
storebror eller storesøster. Det højner dem så meget, hvis de ikke skal
sidde og vente på en voksen som kan åbne/lukke deres madpakke for
dem.

Gruppe Røds fokuspunkter?
- Emil har haft fokus på at lære gruppe rød at kende, samt at skabe tryghed
blandt børnene.
- Vi har meget fokus på at rolige rammer, hvor alle kan være og føle sig hørt
- Vi arbejder med og støtter børnene i deres sociale udvikling, så de forstår
glæden ved at lege sammen. Dette gør vi blandt andet ved at give dem
positive oplevelser sammen, men også ved at lære at sige til og fra på
gode og kammeratlige måder.
- Vi arbejder ligeledes med fokuspunktet ”Kultur, Æstetik og Fælleskab”
- Her er det vigtig for glæden ved at skabe og fortælle, at de får lov til at
arbejde under undersøgende og fri rammer
- Vi arbejder også med en pædagogik der anderkender og værdsætter fejl
som noget positivt og lærerigt
- Vi arbejder med følelser, da det er vigtig del af at kunne udtrykke sig
(Feks bruger vi dialogkort – fri for mobberi)
- Vi arbejder med forskellige materialer og teknikker, da vi håber at skabe
nysgerrighed og lyst til kreativskabelse
- Vi bruger ligeledes positiv energi på at støtte børnene i deres evne til at
takle udfordringer og modgang, da det har indvirkning den generelle
trivsel fremadrettet.
- Hjælp til selv hjælp.
- Læringstyveri – Hvis man hjælper børnene hele tiden altid så kaldes det
læringstyveri. Det er altså en kæmpe sejr for børnene når de selv kan.
Gruppe Guls fokuspunkter
- Cecilie har haft fokus på at lære gruppe Gul at kende
- Vi har en blanding af kreative projekter til kunstprojekt og grovmotoriske
aktiviteter

-

Fællesskabsfølelse i forlængelse af læreplanstemaet. At alle børn føler sig
som en del af fællesskabet. Dette gør vi i form af lege mm. som styrker
relationerne
Flere ture i skoven
Ligeledes bidrager vores to ugentlige aktiviteter til at lære at indgå i
forpligtende fællesskaber som læreplanstemaet ligeledes ligger op til
En gruppe som er på et mellem alderstrin, hvilket betyder at de er midt
imellem den mindste og ældste gruppe. Der sker meget med deres
udvikling.
De vil rigtig gerne, har gåpåmod og er nysgerrige
De vokser meget, når de får en succesoplevelse og mange af dem kan en
masse ting, de skal bare have lov
Tålmodighed og selvhjulpenhed = deres selvværd vokser, fordi de kan
godt! J
Børnene lærer at ”bruge hinanden” og spørge hinanden om hjælp, før de
spørger en voksen (under spisning fx)

Gruppe Blås fokuspunkter?
-

Læreplanstemaet ”kultur æstetik og fælleskab”
Her er der fokus på ar de arbejder med fælleskaber
At de får lov til at arbejde med forskellige materialer og teknikker.
At de har glæden ved at udtrykke følelser og fantasi gennem
kreativskabelse
Der bliver arbejder med både udtryk men og også indtryk fra forskellige
kunstformer.
Ligeledes arbejder vi rigtig meget med skoleforberedelse, så det er
robuste børn der har mod og social styrke vi sender videres fra Høbjerg
Dette gør vi blandt andet ved at dyrke en kultur hvor det at fejle ikke ses
som et nederlag.
Hvor det er spændende at prøve nye ting og læring
At udfordre børnene til at klare ting selv og være hjælpsomme
Begynde på at lave lege med tal og bogstaver
Modtage kollektive beskeder
Være bevidste om at vi skal passe på hinanden og vores klode.
Hjælpe dem til at håndtere konflikter på egen hånd.

4. Forældre foreningen /frugtordning.

Sophie (Agnes og Henry S´mor) fortalte at man er forpligtet til at betale
hvert år til frugtordningen. Børnene får frugt hver dag fra årstiderne.
Forældreforeningen må man betale til som man vil. I år vil foreningen
bidrage med nye cykler til børnehaven. Og så vil man rigtig gerne give
personalet heldragter til legepladsen. Men nu er der ved at være tomt så
man må rigtig gerne bidrage lidt.

5. Valg til forældrebestyrelsen

I år var der ingen på valg, men derfor er man velkommen til at stille op,
dog vil vi ikke være alt for mange.
Bestyrelsen ser efter forældremødet ud således:
Louise (grp. gul)
Lene (grp. gul)
Sophie (grp. rød + blå)
Kenneth (grp. blå)
Jakob (grp. blå)
Luise (grp. gul)
Søren (grp. gul)
Stella (grp. rød)
Emil (personale)
Kristina (Leder)
Velkommen til Søren og Stella, som på mødet meldte sig på banen. Der var
også nogle andre forældre, der havde vist interesse, men vi må holde os til
dem, som har stillet sig op på forældremødet, og vi er særdeles godt
repræsenteret i alle tre grupper nu, så vi vælger at stoppe for nye
medlemmer her - og vil med disse folk konstituere os på næste
bestyrelsesmøde. Dejligt med det store engagement. Gode ideer og forslag er
altid velkomment fra alle, og så vil vi drøfte det i bestyrelsen.

6. Evt

Der blev nævnt et ønske om tidligere hjemtur om fredagen.
Argumenterne var for og imod, og debatten var god. Det blev besluttet, at
bestyrelsen og Kristina sætter et skriv sammen, så alle kan komme til at
ytre sig og efter forældrene har svaret på dette vil bestyrelsen se på
besvarelserne.

