
 

 

 

 

Referat og dagsorden til forældrerådsmøde tors.d. 9.sept. kl. 17.00 – 18.45: 

Referent: PL Lene Brøndum 

Tilstede: 

Sarah Skou Andersen - Formand 

Jens Amstrup Brøndum 

Henriette Vest Jensen 

Karen-Marie Mazanti Borgbjerg 

Casper Ellesøe Wedel – Forældrerepræsentant til bestyrelsen 

Trine Fogsgaard Mikkelsen 

Helene Gravsen (medarbejderrep) 

Lene Brøndum (PL) 

 

01: Velkommen og præsentation af den enkelte, og motivationen til at være i 

forældrerådet. 

 

02: Godkendelse af referat fra 10/3 – mødet i maj aflyst pga Corona og isolation. Referatet 

vedhæftes. 

Godkendt referat. 

 

03: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt dagsorden. 

 

04: Konstituering af forældrerådet – valg af formand og valg af forældrerepræsentant til 

bestyrelsen i Dagtilbud Mårslet og Solbjerg.  

Formand: Sarah Skou Andersen, Mor til Anker ved Myrerne 

Bestyrelsen:  Casper Ellesøe Wedel, Far til Victoria ved Myrerne 

Bemærk konstituerende møde i bestyrelsen d. 15.sept. 



 

 

 

 

05: Orientering fra Ledelsen: 

• Status på børnetallet 

Orientering ved Lene 

• Status på personaleressourcer 

Orientering om personalet på de forskellige stuer.  

Ledige stillinger hos Myrerne: 

Vi har fået ansat en pædagog, som er Kamilla der startede 1.sept. Ligeledes har vi 

fået ansat en pædagogmedhjælper efter Julie, som blev Lærke, der startede midt 

august. Desuden har vi også fået ansat Stine som starter 1.okt. Stine træder ind i 

den ledige stilling efter Maja. 

 

• Corona 

Lene er i gang med at planlægge et kommende forældremøde i efteråret på Mårslet 

skole. Der er et stort behov for alle at vi træder tættere sammen, og får ansigter på 

hinanden.  

Der er forslag til at etablere legedage på legepladsen, hvor forældrene har/tar 

tovholder-funktionen, skriver ud på AULA og inviterer gruppens børn og forældre til 

at mødes på Græsbakkens legeplads i weekenden, med det formål at lære 

hinanden bedre at kende. 

Vi har 2 gange været nødsaget til at lukke ned pga Corona, sidste gang dog kun i 

vuggestuen, men også med hjemsendte nærkontakter i børnehaven. 

Af samme årsag fortsætter vi lidt endnu med vores klemmesystem lokalt i 

Græsbakken. At lukke ned for hele eller en dele af Græsbakken, belaster driften af 

Græsbakken i så høj en grad, at det er svært at opretholde en almindelig hverdag 

med nok ressourcer og kendte ansigter overfor børnene. Derfor går vi lidt forsigtige 

frem med hensyn til at fjerne alle restriktioner i Græsbakken, med det formål at 

opretholde en stabilitet af hverdagen fremadrettet. 

Derudover skal personalet og jeg have drøftet hvilke gode tiltag vi tager med os fra 

Corona, i et pædagogisk henseende.  

 

 



 

 

 

 

Der er ros/anerkendelse til Græsbakkens brug af video som dokumentation i hverdagen, 

mens vi står i en situation hvor forældre ikke har adgang på stuen.   

Til orientering eksisterer der en forældregruppe på Facebook - ’Børnehuset 

Græsbakken’. Facebookgruppen bruges dog kun af forældre og er ikke en platform 

der anvendes af græsbakken. 

For at synliggøre det nye forældreråd i Græsbakken besluttes det at introducere det 

nye forældreråd med billeder og en folder fra forældrerådet. 

Karen-Marie er tovholder på folder fra forældrerådet, med billeder af hvert medlem. 

Lene spørger Rikke i Solhuset om hun kan hjælpe med det grafiske mht opslaget, 

som skal hænge i huset. 

• Vores pædagogiske læringsmiljø 

Vi taler om grupper på tværs – om der er åbnet op for at børnene kan gå på tværs 

af grupperne. Børnene i børnehaven kan frit lege på tværs af deres grupper på 

legepladsen. Vi fastholder ligeledes vores tradition for den kommende 

skolebørnsgruppe, hvor alle skolebørnene samles på tværs af stuerne til 

skoleforberedende aktiviteter. Projektet er allerede sat i gang i forbindelse med 

Pilotprojekt ’ Digital Leg og Læring’.  

Desuden er der i løbet af dagen besøg af vuggestuebørn i børnehaven. 

 

• Driften generelt – bevæggrunde til kendte ansigter i huset 

Ved ferieafvikling, sygdom eller andet fravær er det grundlæggende vigtigt at der er 

overvejende kendte ansigter for børnene. Dette kan ses ved at vi rokerer rundt på 

de voksne i Græsbakken, da det fastansatte personale er kendte ansigter for alle 

børnene i Græsbakken. 

 

06: Evt: 

• 1.hjælps kursus. 

Hele Dagtilbuddet er i gang med at skabe et overblik og en skabelon for hvorledes 

vi sikre at alle medarbejdere løbende for opfølgende kurser i 1. hjælp. En opgave 

som er mere kompleks end lige forventet. 

Lene overvejer i den forbindelse at trække processen hjem lokalt, så der 

iværksættes et system hvor vi afvikler disse opfølgende kurser på et personalemøde 

f.eks. fast i efteråret. 



 

 

 

• Telefonliste til legeaftale 

Der er en bog hos Sommerfuglene, og en seddel på opslagstavlen ved 

Mariehønsene. Vi må ikke som personale opgive jeres tlf.nr. så derfor giver I 

indirekte accept til at dele tlf.nr. med hinanden via bog og list. 

 

• Hvad er status på opnormeringen 

At der som sådan ikke bliver taget noget økonomi fra os, og vi fortsætter med de 

samme ressourcer året ud. Hvorledes det ser ud fra 2022 er lidt umuligt at 

forudsige. 

 

• Foto af børnegrupperne – kan vi genoptage dette? 

Vi beslutter at tage punktet på næste forældrerådsmøde. 

 

• Årshjul for kommende møder i forældrerådet kommer fra Lene, her i efteråret. 

 

• Næste møde i forældrerådet er d. 10.nov. 

 

• Link til Græsbakkens nye hjemmeside: Græsbakken (aarhus.dk) 

 

 

Tak for i aften! 

https://solbjergmaarsletdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/graesbakken/

