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Dato: 7/5-2021 

Referat af forældrebestyrelsesmøde d. 4/5.-2021 kl. 18:30-20:30 i Møllegården 

Tilstede: Nadia Lind, Line Andersen, Jane Andersen, Jackie Kreutzer-Weisleder, Sofie Knudsen, 

Malene Madsen, Mette Hansen og Charlotte Harrild 

Fraværende. Michael Kermenoglou 

 

Ad. 1. Referat fra d. 19/1-2021: Ingen bemærkninger til indholdet.  

Ad. 2. Nyt fra Kommunen: Et flertal i Byrådet er blevet enige om at alle medarbejdere skal 

belønnes med 500 kr. grundet den gode men belastende Corona håndtering. Enten til et socialt 

arrangement, med lokale udbydere som leverandører, eller gavekort på 500 kr. til detailhandlen i 

Slagelse kommune. 

For at mindske læringsulighed, skal alle dagtilbud incl. dagplejen, arbejde med samme værktøjer 

og i samme perioder. De værktøjer der anvendes nu i alle kommunens dagtilbud incl. dagplejen er:  

Sprogvurdering 3-6 år, understøttet af Rambøll (Hjernen og Hjertet) Kommende, Sprogtrappen for 

0-3 år. 

TOPI (Hjernen og Hjertet) 

KIDS (Tilsyn og evaluering) 

Dansk Pædagogiks Udviklingsbeskrivelse (i samarbejde med PUI)  

KANON http://slagelse-kanon.dk/  

AULA (erstatter Tabulex) 

I forbindelse med anvendelse af sprogvurderingen kommer der 2 medarbejdere på et 1 dags 

kursus i brugen af materialet der er elektronisk. Fra Møllegården er det Malene og Bente. 

Sprogvurderingen skal laves på alle børn i perioden fra barnet er fyldt 3 år og inden det er 3,4 år. 

og igen efter det fyldte 5. år, inden skolestart. 

Vi har deltaget i et LæseLegs forskningsprojekt fra oktober 2020 til og med marts 2021.  Anemoner 

og Solsikker deltog. Det var meget ressourcekrævende men også meget givende. Da det var et 

forskningsprojekt er, børnene der har deltaget, anonyme og vi får derfor desværre ikke viden om 

hvilken forskel det har gjort. Inden opstarten var der en studentermedhjælper her i Møllegården 

for at screene de deltagende børn og igen efter forløbet. Vi har fået noget rigtig godt  
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materiale som anvendes også fremadrettet. Vi har i Møllegården arbejdet med LæseLeg siden 

2012, så det grundlæggende var ikke nyt. 

Så har vi startet med komme/gå systemet AULA. Det startede vi med dagene op til påske 2021. 

Ideen med at alle dagtilbud er gået fra Tabulex til AULA, skyldes man fra KL’s side har besluttet at 

det skal være det samme system i dagtilbud som i kommune skolerne. Det vil sige at alle  

funktioner er de samme når barnet starter skole, og alt korrespondance mellem dagtilbud/skole 

og familien vil følge barnet indtil barnet stopper i skolen. 

Ad. 3. Nyt fra Møllegården: I vuggestuen er de begyndt at samle mellemgruppen, på lige vis som 

de samler til miniklubben. I mellemgruppen er det Stine og Mette H, der arrangerer aktiviteterne. 

Dette for at sikre alle børn tilgodeses og får pædagogiske aktiviteter der svarer til deres 

udviklingszone. Det samme gør sig gældende i Miniklubben, som bestrides af Lis og Sanne. Det 

betyder også at de mindste også får passende aktiviteter til deres udviklingszone.   

Louise F, der har været ansat som ”ungarbejder”, stopper ved udgangen af maj.  Louise 

genoptager sin uddannelse. 

Mariehønsene har fra 14/4-21 til 1/5-21 haft 2 ekstra børn på stuen. Og fra 1/5 til 1/6 1 ekstra 

barn. Derfor har Louise F fået ekstra timer i  denne periode. De ekstra børn skyldes, det er 

søskende børn der havde pladsgaranti, og hvis vi ikke tog dem ind nu, skulle de tilbydes dagpleje 

eller anden vuggestue, hvilket ville betyde unødig skift for børnene.  

I børnehaven får vi nye studerende, hos Anemonerne og Klokkeblomster pr. 1/6. Hos Anemonerne 

er det Antonia Kubicek, 2. praktikperiode. Derfor stopper Cecilie som fast medhjælper pr. 31/5, 

men fortsætter som tilkaldevikar. Og hos Klokkeblomsterne er det Mathilde Barfred, 

3.praktikperiode. Og så skal Mia retur på seminariet. 

Valmuerne arbejder om genbrug og affaldssortering. De skal på besøg i Næstved på Yderzonen  d. 

6/5. 

De kommende Valmuer årgang 2016. Vi har 32 fra årgang 2016. Det betyder Valmuerne igen skal 

arbejde med ”Satellitgruppe”. 

Vi er så heldige at få gratis førstehjælpskursus til personalet og vores ældste børn, altså 

Valmuerne. For børnene vil det blive d. 11/11-21 kl. 9-11 1. gruppe og kl. 12-14 2. gruppe. Og 

personalet d. 13/11-21 kl. 9-16:30. Det er Saving Life der giver. 
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Ad. 4. Fra festudvalget: Sommerfesten er desværre aflyst igen i år. Vi må ikke forsamles så mange 

som vi vil kunne blive. Vi plejer at være mellem 350 og 400 deltagere. Vi satser på 2022 

Festudvalgets penge er overflyttet til ny konto fra Sydbank til Nordea. Tak for hjælpen til 

underskriverne. 

Ad. 5. Fra forældre/bestyrelsen: Nadia spørger om det vil være muligt at Valmueforældrene må 

komme den dag børnene holder afskedsfest og får deres bluser. Det arbejdes der på kan lade sig 

gøre. 

Nadia spørger om ophævelse af zonerne på legepladsen. Charlotte har undersøgt hvilke 

anbefalinger der er omkring at samle større grupper af børn på samme område. Og det anbefales 

at det fastholdes ikke at samle i større grupper. Det er først her i maj det er ophævet ikke at 

opdele børnene i små grupper på 5-10 børn. Så det bliver ikke lige nu zoneopdelingen på 

legepladsen ophæves. 

Vi skal være opmærksomme på at give tydelig besked når der er nye ansigter på stuerne som 

vikar. 

Forældremødet afholdes onsdag d. 27/10-21 kl. 19-21. og vi mødes i bestyrelsen kl. 18:30-19, til 

forberedelse. På valg er: Nadia, Jane og Sofie. Da Nadia ikke længere har børn i Møllegården ved 

mødet kan hun desværre ikke modtage genvalg. Til gengæld håber jeg Jane og Sofie modtager 

genvalg. 

Ideer til forældremødet efter valg. Evt. Karin E Pedersen, talepæd. til at fortælle om hvor vigtigt 

det er at forældre er nærværende i kontakten – altså lægger mobil og lignende væk. Vi oplever, at 

mange af børnene har et begrænset ordforråd. Vigtigt at der sættes ord på alt vi laver med 

børnene også hjemme i køkkenet/stuen/haven – hvad hedder de redskaber vi/I bruger. 

Intraaktionen er afgørende for dit barns udvikling, men hvordan gør jeg? m.m.  

Ad. 6. Møder i 2021:  

 Tirsdag d. 8. september kl. 18:30-20:30 – næste møde. 

 Onsdag d. 27. oktober kl. 18:30-19:00 ++ forældremøde 19:00-21:00 

Ad. 7. EVT. Intet 

Tak for i aften og godnat kl. 20:30 

Referent: Charlotte Harrild, leder 
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